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WITAJCIE!WITAJCIE!



„Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych?  
Nie ma Go tu!  
Zmartwychwstał!”

Łk 24, 5-6

Trudny to czas i trudne przeżywanie Świąt 

Wielkanocy – w izolacji i ogromnym głodzie 

sakramentów. Misterium Triduum Paschalnego 

niesie jednak ze sobą głęboką radość i przypomina 

o najwyższej wartości naszej wiary. Oto nasz Pan 

powraca, aby obdarzyć nas życiem wiecznym! 

Cud zmartwychwstania to dla chrześcijan źródło 

nadziei oraz pocieszenia. Niech takim będzie i dla 

nas, a Zmartwychwstały Pan niech nas obdarza 

w chwilach próby wszelkimi łaskami. 

Z wyrazami szacunku i życzliwości 

ks. Rafał Kowalski

wraz z pracownikami  
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 

i Wydawnictwa TUM 

Wrocław, Wielkanoc 2020 r.
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kl. Wiesław Mąkosa 

ks. Kacper Radzki
Rektor MWSD we Wrocławiu

SŁOWO OD…

Umarł, a jednak 
znów żyje!?
Hasło nowego numeru naszej gazetki może wyda-

wać się lekko absurdalne. Jezus w 28 rozdziale Ewangelii 
Mateusza, po zmartwychwstaniu, ukazuje się niewiastom 
i mówi: „Witajcie”. Niby prosty gest, a niewiasty zapewne 
były w szoku.  Krótko po Męce umiera,  zostaje złożony 
w grobie, a potem powstaje z martwych. Sprawa dla nas 
niewyobrażalna, a jednak – prawdziwa! Chrystus swoje 
pozdrowienie kieruje także i do Nas, abyśmy poddając pod 
refleksje Jego powtórne przyjście, chcieli na nowo Go od-
krywać i czerpać ze zdroju łask, które pomimo upływu lat, 
nieustannie wypływają z Jego przebitego boku. 

DRODZY PRZYJACIELE NASZEGO DOMU! 

Sytuacja w jakiej obecnie znajduje się każdy z Nas, nie 
jest łatwa. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią ko-
ronawirusa przekazujemy w Wasze ręce najnowszy, elek-
troniczny numer naszego pisma. Dotychczas „Vox Nostrę” 
rozprowadzaliśmy w Waszych parafiach osobiście, ale w tym 
trudnym czasie jest to niemożliwe. Dlatego chcemy wyko-
rzystać internet, aby nie utracić kontaktu z Wami! Rozpo-
czynając nowe cykle artykułów, pragniemy między innymi 
zapoznać Was z historią Naszego domu, pokazać, jak wyglą-
da formacja seminaryjna a także przypomnieć, jaką wartość 
powinien mieć dla Nas krzyż. Zachęcamy także do nadsyła-
nia Waszych intencji, w których modlimy się każdego dnia.

Dobrowolną ofiarę z dopiskiem „Vox Nostra” można zło-
żyć na numer konta:
31 1020 5242 0000 2102 0156 6504

Jest  
taka Noc
Jest taka Noc. Święta Noc, która nas zatrzymuje, aby-

śmy czegoś nie przeoczyli. Jest taka Noc, kiedy milkną 
telefony, a dzwonią tylko te, które kochają. Jest taka Noc, 
która skupia nas wokół jakiejś niezwykłej tajemnicy – gro-
madzi nas razem we wspólnym odczuwaniu i przeżywa-
niu – przejściu z rozpaczy przez nadzieję do życia. Wresz-
cie swoje serce można usłyszeć, wejść głębiej w siebie 
w klimacie zwycięstwa  ofiarnej Miłości.

Trudno dziś znaleźć ów klimat. Trudno, ponieważ wa-
runki zewnętrzne, w jakich przyszło nam żyć, wcale tego 
nie ułatwiają. Wszyscy odczuwamy sytuację, w jakiej znaj-
duje się dzisiejszy świat. Przecież uczestniczymy w niej – 
stanowi cześć naszego życia. Mierzymy się każdego dnia 
z przeciwnościami, zwłaszcza duchowymi i materialnymi. 
Wzrastają wymagania, jakie stawia człowiekowi cywiliza-
cja, nie tworząc jednocześnie w zamian możliwości ich 
spełnienia, a nawet wywołując determinację i frustrację. 
Czy można w takiej atmosferze usłyszeć bicie serca? Czy 
można wniknąć do wnętrza, gdy na zewnątrz klimat nie-
sprzyjający? Na pewno nie można by było, gdyby czło-
wieka określały tylko warunki zewnętrzne. Ale człowiek to 
zdecydowanie więcej! To tej właśnie Nocy Życie zwycięża 
śmierć, a Zmartwychwstały, rozkładając ręce, mówi „Wi-
tajcie” i zaprasza nas do tego zwycięstwa.

kl. Emil Sozański
Redaktorzy „Vox Nostry”

 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne  
we Wrocławiu
plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław

Dziękując każdemu z osobna za każdą okazywaną 
życzliwość, modlitwę i wsparcie materialne, życzymy zdro-
wych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy i owocnej lektury!
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kl. Marcin Jakimów (rok III)

Wszyscy 
spragnieni, 
przyjdźcie  
do wody
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,  
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” 

(Iz 55, 6)

Zanurzając się w Męce i Śmierci 
naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, winno rozważyć się to, co 
jest istotą owego misterium. Dzieło 
Zbawcze, jakiego podjął się Syn Boży, 
ma zasadniczy cel – wyrwać grzesz-
ników ze zguby i zatracenia. Daje ono 
szansę wyzwolenia z upadku wszyst-
kim tym, którzy z własnej, wolnej 
i nieprzymuszonej woli przystają na 

propozycję Jezusa. Wyraża się ona 
akceptacją krzyża Chrystusowego, 
z którego wypływające Krew i Woda 
daje życie wieczne. Jezus wzywa 
spragnionych prawdziwego szczęścia 
do zaczerpnięcia wody żywej i po-
rzucenia przywiązań, które drenując 
siły człowieka, nie zbliżają go do 
zjednoczenia z Nim samym. Stwór-
ca wychodzi naprzeciw duszy, która 

wielkim nakładem sił i swoim kosz-
tem stara się w stworzeniach zaspo-
koić pragnienie i głód. Wino i miód 
boskiego pokoju i słodyczy duchowej 
są darmo rozdawane. Słuchając głosu 
Bożego, dusza spożyje dobro, zażyje 
odpoczynku, którego jest pozbawio-
na poprzez swoje pożądania. Jezus 
nie wzywa, by darmo oddawać mu 
chwałę, lecz daje swoje zbawienie.
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W POSZUKIWANIU ŹRÓDŁA

WOŁANIE DUSZY

Boże, jakże wielka jest Twoja 
łaskawość i miłosierdzie! Jakże Ty, 
tak święty i doskonały, chcesz pod-
nieść grzesznika z upadku, ofiarować 
mu obfitość łask i błogosławieństw! 
Jesteś niebiańską drogą dla tych, 
którzy zatraciwszy swojego ducha, 
pogrążając się w grzechu, odnajdują 
światło nadziei. Naśladowanie Two-
jej cichości i pokory serca przynosi 
ukojenie dla dusz utrudzonych. Czy 
są one jednak na tyle odważne, aby 
wziąć Twoje jarzmo na siebie?

LEKKOŚĆ JARZMA

Jezus zapewnia tych, którzy 
podążą za Nim, że Jego jarzmo jest 
lekkie. W ludzkim myśleniu jarzmo 
i brzemię łączą się z lękiem i trwo-
gą. Zrozumienie jednak ludzkich 
zachowań i przywiązań skłania ku 
stwierdzeniu, że to ludzka gnuśność 
zamazuje prawdziwe oblicze tych 
obciążeń. Chrystus prowadzi ludzi 
nie tylko poprzez dobre i lekkie do-
świadczenia, lecz w odpowiednim 
czasie wskazuje również na te złe 
i ciężkie, które dusza przygotowana 

i gorliwa będzie w stanie znieść jako 
doświadczenie łatwe i lekkie. Jeśli 
owa cnota wydaje się czymś ciężkim, 
to czymże jest nieprawość? Jest ona 
również znoszeniem trudu i brzemie-
nia, które początkowo miłe, zatraca 
duszę w późniejszym czasie. Czy 
zatem warto skłaniać się ku temu, co 
nie jest chlebem i nie nasyci duszy, 
lecz ją jeszcze bardziej zatraci?

OCZYSZCZENIE WOLI

Chcąc przyjąć wodę żywą da-
jącą życie wieczne, należy oczyścić 
wolę ze wszystkich nieuporządko-
wanych uczuć. Rodzą one bowiem 
pożądania, przywiązania i pokrętne 
uczynki. Oczyszczenie to prowadzi 
do otwarcia się na Bożą propozycję 
znalezienia wytchnienia w znojach 
codzienności i nadziei na wejście do 
królestwa niebieskiego. Dziwić może 
droga, jaka prowadzi to wytchnienia 
– jest to ból, który ekstremum osią-
ga w krzyżu Chrystusowym. Trapi on 
duszę, która mylnie pojmując Ewan-
gelię, zatapia się w fałszywej rzeczy-
wistości. Chrystus jednak rozjaśnia 
ciemności grzechu, poddaje się ich 
następstwom. Przemienia cierpienie 

i śmierć w narzędzie odkupienia. 
Daje On tym samym przykład, aby 
pójść w Jego ślady. Życie nabiera 
w ten sposób nowego sensu. Cier-
pienie pojmowane na wzór Chrystu-
sa wprowadza człowieka w tajemni-
cę paschalną i pozwala mu rozważać 
to w aspekcie męki i śmieci, aby 
przygotować go do radości zmar-
twychwstania. Świadomość uczes - 
tnictwa w cierpieniach Pana czyni 
wierzącego mężnym, mocnym, po-
godnym, a także radosnym w cier-
pieniach. Jego cierpienie nie jest 
ciemne, jest bowiem umacniane 
i oświecane przez nadzieję. Nadzie-
ja zaś niczym chmury wędrujące po 
nieograniczonym nieboskłonie wie-
dzie ku temu, aby pokładając ufność 
w Tym, który nami kieruje, spodzie-
wać się nagrody w postaci orzeź-
wiającego deszczu wytchnienia 
Bożego w wybranym przez Stwórcę 
miejscu i czasie. Dusza prowadzona 
podmuchami niewidzialnego wiatru 
zapala się radością na myśl o jeszcze 
nieobecnym, lecz mającym nadejść 
odkupieniu.

ZNAJDUJĄC ŹRÓDŁO

Dusza obciążona, przybliżająca 
się coraz bardziej do źródła życia, 
nie tylko uchroni się od obaw, lecz 
przede wszystkim rozraduje się spo-
kojem i smakowaniem słodyczy Bo-
żych. Ludzkie słowa nie są w stanie 
wyrazić dobra, jakie dusza otrzymuje 
przy spotkaniu z Oblubieńcem. Osią-
gając pokój Boży, przewyższający 
wszelki umysł, staje się niema, nie-
zdolna, by cokolwiek o Nim powie-
dzieć. Zatapiając się w misterium 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania., 
odczuwa jedynie pragnienie, aby 
przyjść i współpracować z Jezusem 
w Jego zbawczym dziele. 
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ŚWIADOMI W WIERZE

Król  
mimo wszystko 
zwycięży! 
Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy dla nas – katolików – czas 
w roku. Święte Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego. Chciałbym, poprzez swoisty tryptyk, ukazać tajemnicę 
królowania Chrystusa oraz to, w jaki sposób my ludzie Go potrakto-
waliśmy i niestety bardzo często traktujemy nadal... kl. Marcin Krawczak (rok I)
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OKIEM KLERYKA

HOSANNA! 

Pierwszą częścią jest Niedziela 
Palmowa. Wszyscy, od najmłodszych 
po najstarszych, doskonale znamy tę 
scenę. Pan Jezus wjeżdża do Jerozo-
limy na osiołku. Jakże przepiękny to 
widok, gdy Król Królów jest witany 
z tak ogromnym entuzjazmem. Lu-
dzie wiwatują, rzucają przed Niego 
palmowe gałązki, mówią donośnym 
głosem „Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie”. Zacho-
wują się przecież jak najbardziej 
właściwie! Godnie! Tak się powinno 
witać króla. Rodzi się jednak pytanie: 
jaki jest motyw takiego zachowania?

Nie jest żadną trudnością czcić 
i wysławiać kogoś, kogo uwielbia-
ją wszyscy. Nie potrzeba nam do 
tego odwagi ani zaparcia. Robimy 
to, co wszyscy, bo tak jest łatwo. 
A dlaczego robią to wszyscy? „Całe 
mnóstwo uczniów zaczęło rado-
śnie wielbić Boga za wszystkie cuda, 
które widzieli” – możemy przeczy-

tać w Ewangelii według św. Łukasza 
z Niedzieli Palmowej. Wszyscy są 
wdzięczni za cuda, które Jezus czy-
nił, i liczą na to, że przyjeżdżając do 
ich miasta, będzie je dalej czynił dla 
nich. Trzeba się zatem pokazać, trze-
ba sobie – myśląc po ludzku – na te 
cuda zasłużyć, witając Cudotwórcę. 

Wiemy, że Jezus tych cudów do-
konał, jednak nie były one takie, o ja-
kich wiwatujący ludzie myśleli. Jezus 
jest nieustannie królem w realiach 
boskich, duchowych, mistycznych, 
ale w tej scenie wygląda również jak 
król ludzki. Pomimo że na osiołku, to 
jednak iście po królewsku. Ludzie lu-
bią ten widok. Jest to widok wygod-
ny, miły w odbiorze i zachęcający do 
tego, aby przy Jezusie trwać. 

Niedziela Palmowa jest z jednej 
strony pewnym wyrwaniem z wiel-
kopostnych nastrojów. Kapłan za-
kłada szaty koloru czerwonego, my 
przynosimy kolorowe palmy, Msza 
św. zaczyna się uroczystym wejściem 
i procesją. Jest inaczej. Mniej pokut-

nie. Jest to jednak w liturgii również 
zapowiedź okrutnej krzyżowej męki. 
Druga nazwa tej niedzieli to Niedziela 
Męki Pańskiej, a w liturgii słowa mo-
żemy wysłuchać całego opisu Męki 
i Śmierci Jezusa. Wyśpiewane hosan-
na wprowadza nas zatem w miste-
rium Wielkiego Tygodnia. 

NA KRZYŻ!

Drugą częścią będzie Wielki Pią-
tek. Dzień okrutnej kaźni Najwięk-
szego ze wszystkich królów. Ludzie 
bardzo szybko zmieniają swoje na-
stawienie. Ci, którzy dopiero co witali 
Chrystusa, wiwatując i wielbiąc Go, 
teraz krzyczą „na krzyż!”. Jak nie-
wiele potrzeba, żeby zniechęcili się 
do Jezusa. Zwycięża w nich egoizm, 
którego zalążki pobrzmiewały już 
w śpiewie „hosanna”. Liczyli na korzy-
ści z przybycia Chrystusa do miasta. 
Gdy jednak okazuje się, że korzyścią 
mogą być pieniądze, którymi został 
przekupiony tłum, aby uwolnić Ba-
rabasza, a do tego nadarza się okazja 
bycia świadkiem sensacji, jaką nie-
wątpliwie było krzyżowanie – sytu-
acja się odwraca. Skandujący tłum 
doskonale wiedział, że Jezus jest 
niewinny, jednak nie potrafili oprzeć 
się tak ogromnej pokusie egoizmu... 

Prawdziwymi regaliami Króla Ży-
dowskiego stają się narzędzia Jego 
Męki. Krzyż staje się królewskim tro-
nem, korony nie tworzy złoto i klej-
noty, lecz wbijające się do czaszki 
ciernie, a zamiast purpury i grono-
stajów jest wstydliwa nagość. Takiego 
Króla nie chcą ludzie? 

Wszyscy lubią, kiedy jest im do-
brze, lubią sukcesy i wygodę. A co 
z drogą, którą trzeba przeżyć? Czy 
droga krzyżowa z Chrystusem jest 
zbyt wysoką ceną za życie wiecz-
ne? Towarzyszenie Mu w ostatnich 
chwilach zbyt uciążliwe i trudne?  
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OKIEM KLERYKA

Abp Fulton J. Sheen w książce W górę 
serca zauważa, że jako ludzie boimy 
się podejmować środków, zwłaszcza 
tych bolesnych, prowadzących osta-
tecznie do czegoś dobrego. „Odczu-
wamy strach przed wyrwaniem zęba 
albo operacją, ponieważ dobre skutki 
pojawią się dopiero, kiedy przejdzie-
my przez chwile cierpienia”. Taki był 
też strach przed krzyżem, przez co 
konający Zbawiciel został prawie sam. 

Wielki Piątek to czas na zadanie 
sobie pytania: jak bym się zachował? 
Czy dzisiaj nie byłoby podobnie? Czy 
stawiam sobie przed oczami zbawie-
nie jako najwyższe dobro i jestem 
gotowy przeżyć bolesne „zabiegi” 
w drodze do niego? 

ALLELUJA! 

No i jest! Upragniona trzecia 
część, na którą wszyscy czekali! Oto 
wielka radość! Król Królów i Pan Pa-
nów zwycięża! Pokonuje śmierć, po-
konuje grzech i pokonuje Szatana! 

Zwycięstwo to jest tak ogromne, 
tak wielkie, że aż niewiarygodne. Na-
wet apostołowie, najbliżsi uczniowie 
Jezusa, którzy nie odstępowali Go na 
krok, nie mogą się pozbierać i w to 
uwierzyć. Zwycięstwo tak niesłycha-
ne, że ciężko ogarnąć je ludzkim, 
ograniczonym, rozumem. Gdy jed-
nak przychodzi już – względne wciąż 
– zrozumienie i wiara w ów cud nad 
cudami, nastaje wielka radość. Pod-
trzymując analogię abp. Sheena – 
niczym ulga po wyrwaniu bolącego 
zęba, tylko niewyobrażalnie większa. 

Radość trwa do dziś. Ponad 
2000 lat chrześcijanie radują się ze 
zmartwychwstania. Przymiotem do-
brego króla jest to, że dba o swoich 
poddanych. Czy można zadbać lepiej 
niż pokonując ich śmierć i dając ży-
cie wieczne? Chrystus definitywnie 
potwierdza swoje bóstwo oraz to, 

że jest królem. I jako król triumfuje 
w chwale.  

Pomimo ludzi, którzy Go zdra-
dzili, sprzedali, bili, katowali oraz 
przygwoździli do krzyża i przebili bok 
włócznią. Mimo grzechu Król zwy-
cięża śmierć! 

W końcu, po tym wszystkim, wy-
gląda też jak król. Ciało uwielbione 
jaśnieje i olśniewa oczy! W kościele 
przeżywamy na nowo to zwycięstwo 
w czasie Wigilii Paschalnej – najważ-

niejszej liturgii w roku – w Niedzielę 
Zmartwychwstania, poprzez oktawę 
uroczystości, ale i to wydaje się zbyt 
mało. Liturgiczna radość ze zmar-
twychwstania trwa zatem aż do Pięć-
dziesiątnicy! 

Wykorzystajmy ten święty czas 
jak najlepiej. Zastanówmy się nad 
tym, czy Król zwycięża w nas mimo 
wszystko, mimo naszych wad i trud-
ności, a my ochoczo wstępujemy na 
Jego drogę.  

„Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica 
i święte ramię Jego.” (Ps 98, 1)
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staci lub wydarzenia symbolizują to, 
co wypełniło się w I wieku. Typem 
Jezusa był już pierwszy człowiek – 
Adam, a także kapłan Melchizedek 
czy król Dawid, z którego rodu po-
chodził Chrystus.

Ale oprócz tych symbolicznych 
zapowiedzi Pismo Święte zawiera też 
proroctwa mesjańskie, wskazujące 
wprost na Osobę Jezusa. Przyjrzyjmy 
się kilku z nich:

PROROCTWO O TYGODNIACH

„Od chwili, kiedy wypowiedziano 
słowo, że nastąpi powrót i zostanie 
odbudowana Jerozolima, do Wład-
cy-Pomazańca – siedem tygodni 
i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zosta-
ną odbudowane dziedziniec i wał, 
w czasach jednak pełnych ucisku. 
A po sześćdziesięciu dwóch tygo-
dniach Pomazaniec zostanie zgła-
dzony i nie będzie dla niego… Miasto 
zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, 
który nadejdzie” (Dn 9, 25-26).

Te tajemnicze słowa pochodzą 
z Księgi Daniela. Nie ma pewności co 
do czasu jej powstania: choć jej treść 
mówi o czasach niewoli babilońskiej 
(lata 597–538 p.n.e.), to autor znacz-
nie lepiej odzwierciedla realia okresu, 

A proroctwo Jego zgonu  
już się w świecie szerzy...
Dwa wieki przed Jego narodzeniem przepowiedziano, kiedy przyjdzie...
Zanim przyszedł na świat, wiedziano, jak umrze...
Zanim umarł, wiedziano, że zmartwychwstanie...

kl. Wojciech Selak (rok IV)

W drodze do Emaus Zmartwych-
wstały Chrystus wyrzucał swoim 
uczniom, że nie wierzyli w to, co 
przepowiedzieli o Nim prorocy, a na-
stępnie wyjaśniał im, co w Pismach 
odnosiło się do Niego. Jakie teksty 
mógł mieć na myśli?

Żydzi, wczytujący się w na-
tchnione Pisma, wyczekiwali różnie 
rozumianego Mesjasza (czasami 
tylko przywódcy politycznego). Cały 
Stary Testament zapowiada wyda-
rzenia Nowego. Wiele z tych zapo-
wiedzi ma charakter typiczny: po-
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gdy Izrael był pod panowaniem grec-
kim (III–II w. p.n.e.).

Proroctwo mówi o powrocie 
Izraelitów z niewoli babilońskiej i od-
nowieniu Jerozolimy. A co należy ro-
zumieć przez wspomniane w proroc-
twie „tygodnie”? Czy chodzi o okresy 
siedmiu dni?

W interpretacji tego fragmentu 
przyjęło się odczytywać każdy „ty-
dzień” jako okres siedmioletni. War-
to wspomnieć, że tak jak każdego 
tygodnia Żydzi obchodzili szabat, 
tak też co siedem lat świętowali rok 
szabatowy, w którym nie obsiewali 
pól (Wj 23, 10-11), dlatego taka inter-
pretacja jest uzasadniona.

Jeśli podliczymy wszystkie „ty-
godnie” z proroctwa, otrzymamy 
liczbę 483 lat. A od kiedy powinniśmy 
je liczyć?

W 458 r. p.n.e. miał miejsce 
powrót Żydów z Babilonu do Jero-
zolimy pod wodzą kapłana-pisarza 
Ezdrasza. Licząc od tej daty 483 lata, 
otrzymujemy rok 26 n.e. 

Jezus Chrystus, urodzony około 
7 lub 6 r. p.n.e., miał wtedy 31-32 lata. 
Ewangelista Łukasz podaje, że „Je-
zus rozpoczynając swoją działalność 
miał lat około trzydziestu” (Łk 3, 23). 
Czy to przypadek, że wypełnienie 
okresu 69 „tygodni” przypada na czas 
działalności Jezusa?

Po tym okresie Pomazaniec 
(gr. Christos) miał zostać zgładzony, 
a następnie przepowiedziane jest 
zburzenie świątyni jerozolimskiej 
i całego miasta. Wypełniło się to 
w 70 r. n.e., kiedy to legiony rzymskie 
pod wodzą Tytusa stłumiły powstanie 
żydowskie i spaliły świątynię.

CZWARTA PIEŚŃ SŁUGI 
PAŃSKIEGO

„On się obarczył naszym cierpie-
niem, On dźwigał nasze boleści, a my-

śmy Go za skazańca uznali, chłostane-
go przez Boga i zdeptanego. Lecz On 
był przebity za nasze grzechy, zdru-
zgotany za nasze winy. Spadła Nań 
chłosta zbawienna dla nas, a w Jego 
ranach jest nasze zdrowie. [...] Pan 
zwalił na Niego winy nas wszystkich.

Dręczono Go, lecz sam się dał 
gnębić, nawet nie otworzył ust swo-
ich. Jak baranek na rzeź prowadzony 
[...] Po udręce i sądzie został usunięty; 
a kto się przejmuje Jego losem? Tak! 
Zgładzono Go z krainy żyjących; za 
grzechy mego ludu został zbity na 
śmierć. Grób Mu wyznaczono między 
bezbożnymi, i w śmierci swej był [na 
równi] z bogaczem [...] Spodobało się 
Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. 

Jeśli On wyda swe życie na ofiarę 
za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe 
przedłuży [...] Zacny mój Sługa uspra-
wiedliwi wielu, ich nieprawości On 
sam dźwigać będzie. Dlatego w na-
grodę przydzielę Mu tłumy [...] za to, 
że Siebie na śmierć ofiarował i poli-
czony został pomiędzy przestępców. 
A On poniósł grzechy wielu, i oręduje 
za przestępcami” (Iz 52, 13 – 53, 12).

Gdy czyta się ten tekst z Księgi 
Izajasza, od razu na myśl przychodzi 
Męka Chrystusa: On również był uzna-
ny za skazańca, chłostany, dźwigał 

ciężkie brzemię w drodze na Kalwa-
rię, odniósł rany, „sam się dał gnębić”, 
był sądzony, opuszczony, „zgładzo-
ny z krainy żyjących” i pogrzebany.

 Ale na tym proroctwo się nie 
kończy… Choć Sługa został zabity, 
to „dni swe przedłuży” – jest tu za-
powiedź Jego powrotu do życia – 
zmartwychwstania.

Pieśń Sługi Pańskiego bardzo 
wyraźnie wskazuje na Chrystusa. 
Tekst ten od początku miał duże 
znaczenie w głoszeniu Ewangelii: 
diakon Filip, gdy spotkał dworzanina 
królowej Etiopii, „wychodząc z tego 
[tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą 
Nowinę o Jezusie” (Dz 8, 35), a na-
stępnie udzielił mu chrztu.

A jak współcześni żydzi interpre-
tują ten fragment, skoro nie uznają 
Jezusa za Mesjasza? Tajemniczą po-
stać Sługi Pańskiego rozumieją nie 
jako konkretną, historyczną osobę, 
ale jako podmiot zbiorowy – cały 
naród izraelski. Czy jednak taka inter-
pretacja jest uzasadniona?

Sługa Pański ma zbyt wiele indy-
widualnych cech, by interpretować 
Go kolektywnie. Bardzo wymowna 
jest gra między zaimkami On – my: 
„W Jego ranach jest nasze zdrowie... 
wszyscyśmy pobłądzili jak owce…” 
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Poza tym, Sługa został zabity „za 
grzechy mego ludu” (Iz 53, 8), a więc 
nie może sam być tym ludem. Ten 
rozdział Księgi Izajasza to proroctwo 
mesjańskie wyrażone wprost, ponie-
waż nie ma takiej osoby w historii 
przed Jezusem, w której opis ten wy-
pełniłby się tak dokładnie. 

„JAK LEW MOJE RĘCE I NOGI”?

„Osacza mnie zgraja złoczyńców. 
Przebodli ręce i nogi moje, policzyć 
mogę wszystkie moje kości. A oni się 
wpatrują, sycą mym widokiem; moje 
szaty dzielą między siebie i los rzuca-
ją o moją suknię.” (Ps 22, 17-19)

Nie tylko proroctwo Izajasza za-
powiada cierpienia Mesjasza. Dramat 
Jego męki wyraża też Psalm 22. Prze-
bicie rąk i nóg dokładnie odpowiada 
śmierci krzyżowej Jezusa. Ale czy 
oryginalny tekst hebrajski rzeczywi-
ście mówi o przebiciu kończyn?

Pierwotny tekst biblijny pozba-
wiony był samogłosek, stąd w wielu 
miejscach mogły rodzić się dwu-
znaczności. Zbitkę spółgłosek two-

rzącą słowo „przebodli”, inni tłumaczą 
słowami: „jak lew”. Septuaginta – grec-
ki przekład Starego Testamentu z II w. 
p.n.e. – przetłumaczyła to słowo tak, 
jak czytamy je obecnie – „przebodli”. 
Jednak w VIII w. rabini odrzucili prze-
kład Septuaginty, powszechnie uży-
wany w Kościele, a uznali tłumaczenie 
„jak lew”, obecne dzisiaj w Biblii He-
brajskiej, chociaż uzyskane w ten spo-
sób zdanie nie ma sensu. Poprawnym 
więc zdaje się tłumaczenie greckie, 
a za nim chrześcijańskie, ukazujące 
proroctwo męki Mesjasza.

NAJNOWSZE ODKRYCIE 
ARCHEOLOGICZNE!!!

„Przekazałem wam na początku 
to, co przejąłem; że Chrystus umarł 
– zgodnie z Pismem – za nasze grze-
chy, że został pogrzebany, że zmar-
twychwstał trzeciego dnia, zgodnie 
z Pismem” (1 Kor 15, 3-4).

Powstaje pytanie: gdzie to jest 
napisane? W Starym Testamencie jest 
kilka fragmentów zapowiadających 
symbolicznie zmartwychwstanie trze-

ciego dnia – np. pobyt Jonasza we 
wnętrzu ryby przez trzy dni – ale nie 
ma tam zapowiedzi powstania z mar-
twych wprost.

Nowe światło może rzucić w tej 
sprawie odkrycie sprzed kilku lat. Pe-
wien kolekcjoner z Zurychu wszedł 
w posiadanie starej, kamiennej tabli-
cy z pismem hebrajskim. Nie zdawał 
sobie sprawy z jej znaczenia, dopóki 
nie zobaczyła jej ekspertka od języka 
hebrajskiego Ada Yardeni. Okazało się, 
że jest to stela pochodząca prawdo-
podobnie z I w. p.n.e., co oceniono na 
podstawie kroju pisma. Znajdują się na 
niej słowa, które miał wypowiedzieć 
Archanioł Gabriel do „Sar hasarin” – 
czyli księcia: „W trzy dni będziesz żyw, 
ja Gabriel, nakazuję ci”. Czy jest to 
pozabiblijna zapowiedź zmartwych-
wstania Mesjasza? Co do tego nie ma 
pewności. Sama kamienna stela czeka 
jeszcze na następne badania.

CO NAM MÓWIĄ PROROCTWA?

Zdaniem niektórych ateistów po-
dobieństwa wcześniejszych postaci 
biblijnych i pozabiblijnych do osoby 
Chrystusa pokazują tylko, że Ewan-
gelie są mało oryginalne i powstały 
pod wpływem wcześniejszych podań. 
Zapominają oni jednak, że Jezus z Na-
zaretu jest postacią historyczną i Jego 
cierpienia również wydarzyły się na-
prawdę. Już Publiusz Tacyt w 115 r. 
pisał o Chrystusie, „który za panowa-
nia Tyberiusza skazany był na śmierć 
przez prokuratora Poncjusza Piłata” 
(Tacyt, Annales, 15, 44). Oprócz tego, 
ślady ran w pełni zgodnych z ewan-
gelicznymi opisami Męki Pańskiej są 
widoczne na Całunie Turyńskim.

Wcześniejsze zapowiedzi cier-
piącego Mesjasza pokazują, że Jezus 
nie był przypadkowym żydowskim 
nauczycielem, ale przepowiedzia-
nym od wieków Zbawicielem. 

„Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie 
wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem 
o sprawach niebieskich?” (J 3, 12)

OKIEM KLERYKA
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ŚWIADOMI W WIERZE

kl. Wiesław Mąkosa (rok IV)

Niestety coraz rzadziej w prze-
strzeni publicznej można natknąć 
się na przejawy szacunku dla znaku 
naszej wiary.

W DZIECIŃSTWIE BYŁY 
„PACIORKI”

Kiedy wracam myślami do lat dzie-
ciństwa, z rozrzewnieniem przypo-
minam sobie ukochaną mamę, która 

Znak  
krzyża
W centrum wiary chrześcijańskiej, a tym bardziej katolickiej od za-
wsze stał i stoi krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cały okres Wiel-
kiego Postu, a szczególnie Wielki Piątek przypomina nam o wielkiej 
roli i tajemnicy krzyża. Podczas wielkopiątkowej adoracji całujemy 
ramiona i nogi naszego Pana, przybite gwoźdźmi do belek krzyża.

mimo zmęczenia całodzienną ciężką 
pracą klękała wraz ze mną do „pacior-
ka” i uczyła mnie jako pierwsza na-
uczycielka, jak się „ładnie przeżegnać”.

Duże znaczenie miały również 
lekcje religii, na których także zwra-
cano uwagę, by znak krzyża czynić 
na sobie w sposób godny. Położony 
został w ten sposób solidny funda-
ment, ponieważ zapamiętałem te 
nauki, biorąc je sobie do serca.

JAK TO JEST DZIŚ?

Niestety z właściwym sposobem 
żegnania się bywa różnie. Wystarczy 
poobserwować wiernych wchodzą-
cych do kościoła. Spora część z nich 
wykonuje jakieś dziwne gesty, które 
w żaden sposób nie kojarzą się ze 
znakiem krzyża. Porównałbym je ra-
czej do dziwnych zygzaków bądź do 
ruchów służących odpędzeniu natar-
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KATOLICKIE ABC

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby 
was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.”
 (Mt 6, 1)

czywego owada. Gesty te kończą się 
często kilkukrotnym uderzeniem się 
w okolice mostka.

Dlaczego tak czynimy? Czy znak 
krzyża jest dla nas aż tak mało istot-
ny? Czy czyniąc go byle jak, nie ob-
rażamy przypadkiem naszego Boga? 
Czy nie jesteśmy przyczyną zgorsze-
nia dla innych?

PROBOSZCZ Z ARS  
DAJE PRZYKŁAD

Święty Jan Maria Vianney, zna-
komity kaznodzieja i patron probosz-
czów, powiedział: „Człowiek, który 
umie czynić znak krzyża poważnie, 

to znaczy z należną świadomością 
znaczenia spełnianego aktu, ten 
człowiek sprawia, że piekło drży”.

Kiedy więc wchodzimy do świą-
tyni, już przy kropielnicy spróbuj-
my w sposób godny wyrazić naszą 
wiarę w tajemnicę Trójjedynego 
Boga. Bezmyślność i rutyna świad-
czą o naszej bylejakości i stają się 
antyświadectwem – i to nawet dla 
niewierzących.

Zatem przed uczynieniem znaku 
krzyża, czy to w Kościele, w domu, czy 
w jakimkolwiek innym miejscu posta-
rajmy się o chwilę skupienia i świado-
mie nakreślmy na sobie ten znak ku 
większej chwale naszego Boga. 
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kl. Paweł Miotk (rok III)

PATRON LUDZI 
ZABIEGANYCH
Święty Stanisław Kazimierczyk
Gdy 17 października 2010 roku papież Benedykt XVI kanonizował 
Świętego Stanisława z krakowskiego Kazimierza, zastanawiano się, 
jaki wzór może współczesnym dać postać średniowiecznego świę-
tego. Czyim może być patronem ? Co może dać nam dzisiaj?

FELIX SAECULUM CRACOVIAE

Wiek XV określa się Felix Sa-
eculum Cracoviae, czyli wiek szczę-
śliwy Krakowa. W tamtym czasie na 
ulicach dawnej stolicy i pobliskiego 
Kazimierza spotykali się: św. Stanisław 
Kazimierczyk, św. Jan Kanty, św. Szy-
mon z Lipnicy, Świętosław Milczący, 
Michał Giedroyć, Izajasz Boner, którzy 
zmarli w opinii świętości i po śmierci 
których zaczęły się dziać liczne i nad-
zwyczajne cuda.

Stanisław Sołtys urodził się 
27 września 1433 r. w Kazimierzu, 

który był wtedy małym miastecz-
kiem pod Krakowem. Jego ojciec, 
Maciej, był tkaczem oraz rajcą miej-
skim. Stanisław ukończył teologię 
na znanej wówczas Akademii Kra-
kowskiej.

U „BOŻOCIOŁKÓW”

W 1456 r. wstąpił do klasztoru 
Kanoników Regularnych Laterań-
skich przy kościele Bożego Ciała 
w Krakowie. Po przyjęciu święceń 
kapłańskich zlecono mu pełnienie 
urzędu kaznodziei i spowiednika, 

a w klasztorze – funkcji mistrza no-
wicjatu, lektora i zastępcy przeło-
żonego. Powierzonym obowiązkom 
poświęcał się bezgranicznie. Był przy 
tym wierny regule i przepisom za-
konu. Prowadził bardzo intensywne 
życie modlitewne i kontemplacyjne, 
a zarazem jako świetny kaznodzieja 
oddziaływał na swoich słuchaczy. 
Zbliżał ich do Pana Boga nie tylko 
słowami, które głosił, ale również 
przykładem życia i miłosierdziem 
wobec bliźnich. Szczególną Jego 
troską byli chorzy i biedni, którym 
usługiwał z miłością. Często od-
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ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga  
oglądać będą.” (Mt 5, 8)

dawał część własnego pożywienia 
potrzebującym. Wiele czasu spędzał 
na modlitwie, żywił gorące nabożeń-
stwo do Męki Pana Jezusa.

APOSTOŁ EUCHARYSTII 
I WIELKI CZCICIEL 
BOGURODZICY

Podczas jego posługi ujawniła się 
jego wielka cześć dla Eucharystii. Co-
dziennie chodził z Najświętszym Sa-
kramentem do chorych, samotnych, 

mimo że w tamtych czasach nie było 
to powszechne. Był to okres gdy Ko-
munię Świętą przyjmowano raz lub 
dwa razy w roku. 

Stanisław był wielkim czcicielem 
Matki Bożej. Co piątek szedł do ko-
ścioła na Skałce, aby modlić się do 
Maryi. Tam też pewnego razu „uka-
zała mu się Najświętsza Maryja Pan-
na z Dzieciątkiem Jezus na rękach 
i św. Stanisławem i wielkim zastępem 
aniołów”, a także zapowiedziała mu, 
że czeka go „sowita nagroda”.

SŁAWA ŚWIĘTOŚCI

W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł 
3 maja 1489 r. w opinii świętości. Po-
chowano go pod posadzką kościoła 
Bożego Ciała. Już w rok po śmierci 
Stanisława Kazimierczyka sporządzo-
no spis 176 nadzwyczajnych łask uzy-
skanych dzięki jego orędownictwu. 
Jego kult trwa nieprzerwanie ponad 
500 lat. Ogromna rzesza wiernych 
przez ten czas nawiedzała grób Stani-
sława, otrzymując wiele łask,  tak samo 
jest też i dzisiaj. 18 kwietnia 1993 roku 
podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej 
na placu św. Piotra w Rzymie św. Jan 
Paweł II dokonał potwierdzenia kultu 
Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go 
do grona błogosławionych. Natomiast 
papież Benedykt XVI w 2010 roku 
ogłosił go świętym.

DLACZEGO „PATRON 
ZABIEGANYCH”?

Stanisław Kazimierczyk był czło-
wiekiem żyjącym na „pełnych ob-
rotach”: pełnił posługę kaznodziei, 
wychowawcy nowicjuszy, spowied-
nika, zastępcy przeora, infirmera. 
Pomimo tak wielu zajęć nie stracił 
swojego zdrowia ani fizycznego, ani 
psychicznego. Jaki miał na to spo-
sób? W centrum jego życia zawsze 
były Msza Święta, słowo Boże, mo-
dlitwa. Pomimo tylu zajęć zawsze był 
uśmiechnięty i bardzo miły. Może być 
on znakomitym opiekunem ludzi „cią-
gle będących w biegu”: biznesmenów, 
dziennikarzy, rodziców, pracowników 
fabryk, studentów, uczniów, semina-
rzystów i zakonników. Pokazuje nam, 
zabieganym ludziom XXI wieku, jak żyć 
„na pełnych obrotach” i nie rozchoro-
wać się, nie utracić uśmiechu i pokoju 
w sercu. On nam daje przykład, że jest 
to możliwe, tylko wystarczy żyć sło-
wem Bożym i Eucharystią. 
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Proces formacji

konując właściwego wyboru: czy aby 
na pewno dobrze odpowiadam na 
wezwanie Pana?

Na co dzień żyjemy w różnych 
środowiskach, dlatego zapewne każ-
dy z nas posiada zupełnie inne poję-
cie i obraz seminarium. Jedni od razu 
myślą o potężnym budynku znajdu-
jącym się przy placu Katedralnym 14 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, 
drudzy o klerykach, którzy odbywają 
tam formację, a trzecich może zasta-
nawiać to, jak wygląda seminarium 
od środka.

Może czujesz, że to właśnie 
Ciebie woła Pan i chciałbyś wstąpić 
do naszego seminarium, ale masz 
pewne obawy czy pytania? Nie każ-
dy miał możliwość, by odwiedzić to 
miejsce, poznać jego historię bądź 
dowiedzieć się, jak wygląda życie 
kleryków. Dlatego idąc tym tropem, 
rozpoczynamy nowy cykl artykułów 
poświęconych życiu seminaryj-
nemu „od środka”. Dzisiaj zostaną 
przedstawione poszczególne po-
sługi i święcenia, a także poznacie 
historię naszego domu.

Kilka lat temu, podczas podró-
ży wakacyjnej, moją uwagę zwrócił 
niecodzienny i przykuwający wzrok 
billboard. Po prawej stronie przed-
stawiony był ok. trzyletni chłopiec 
ubrany w szaty liturgiczne kapłana 
do sprawowania Mszy św. Chłopiec 
ten miał złożone ręce, był wyprosto-
wany, uśmiechnięty a mimika twarzy 
ukazywała pewność siebie. W punkcie 
centralnym tego plakatu reklamowe-
go widniał wielki napis „Nikt nie rodzi 
się księdzem! – Módlmy się o powoła-
nia”. Teza, którą postawił autor jest jak 
najbardziej trafna. Z pewnością „Nikt 
nie rodzi się księdzem!” – księdzem 
można się stać. Powołanie jest wery-
fikowane w seminarium duchownym 
przez księży przełożonych, wspólnotę 
kleryków a przede wszystkim przez 
samego zainteresowanego. O tym, 
czym jest powołanie, pisał św. Jan 
Paweł II w adhortacji Pastores dabo 
vobis (nr 36–37). Nie wszyscy, którzy 
wstępują do „Domu ziarna” zostają 
kapłanami. To miejsce pozwala doj-
rzeć mężczyźnie w wyborze życiowej 
drogi, ponieważ formacja trwa kilka 
lat. To właśnie tutaj jest czas na to, aby 
– przy wsparciu duchowym i wycho-
wawczym – skupić się na modlitwie, 
bić się z własnymi myślami i zderzyć 
się z „kapłańską” rzeczywistością, do-

kl. Emil Sozański (rok II)

Kiedy po narodzinach matka zastanawia się kim jej dziecko będzie 
w przyszłości, Pan Stworzenia ma na nie plan, już od chwili po-
częcia. Wiele rodziców nie zdaje sobie sprawy, jaki scenariusz Naj-
wyższy przygotował dla ich pociechy. Plan Boży na życie, często 
bywa różny od tej koncepcji jaką przygotowali. Matki dopiero po 
latach dowiadują się, że dziewięć miesięcy pod swoim sercem no-
siły osobę powołaną do kapłaństwa, czy do życia konsekrowanego.
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OBTUNICZYNY

Po pomyślnym przebyciu okresu 
propedeutycznego kandydat otrzy-
muje tytuł alumna, a po rozpoczęciu 
roku akademickiego w kaplicy semi-
naryjnej z rąk księdza rektora przyjmu-
je nowy strój. Jest to biała tunika, która 
ma wyrażać nowego człowieka przy-
oblekającego się w Chrystusa. Alumn, 
będący we wrocławskim seminarium, 
podejmuje także sześcioletnie studia 
teologiczne na Papieskim Wydziale 
Teologicznym. Na pierwszych dwóch 
latach jako wprowadzenie w teologię 
alumn studiuje filozofię. Poza tym po-
znaje i przygląda się posłudze kapłań-
skiej i zadaniom z nią związanym. 

OBŁÓCZYNY

Po skończonej sesji egzamina-
cyjnej czwartego semestru i ukoń - 
czeniu dwóch lat studiów filozo-
ficznych alumni w ramach przy-
gotowania do przyjęcia stroju du-
chownego, podczas wakacji wraz 
z przełożonymi wyruszają w pieszej 
pielgrzymce na Jasną Górę, aby pro-

sić Matkę Bożą o wstawiennictwo, 
potrzebne łaski na czas formacji 
i o odpowiedzialne przyjęcie sutanny. 
Wraz z nowym rokiem akademickim 
alumni kontynuują studia teologicz-
ne. W naszym seminarium do przy-
jęcia stroju duchownego potrzebna 
jest kandydatura do święceń. W ubie-
głych latach miała miejsce po otrzy-
maniu posługi akolity. Teraz jednak, 
w myśl nowego dokumentu o forma-
cji, będzie udzielana alumnom trze-
ciego roku i jej konsekwencją bę-
dzie przyjęcie stroju duchownego. 
Stanie się to w grudniu, dzień przed 
Uroczystością Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny we 
wrocławskiej katedrze, przy udziale 
całego Kościoła. Natomiast w samą 
uroczystość w kaplicy seminaryjnej 
odbędą się obłóczyny nowych kan-
dydatów do święceń. Alumni, którzy 
przywdziewają sutannę, zobowiązują 

się do zmiany stylu życia, do przy-
obleczenia się w nowego człowieka, 
ponieważ w oczach ludzi będą trak-
towani jako osoby duchowne.

LEKTORAT

To kolejny z kroków na drodze do 
Chrystusowego kapłaństwa. Posługa 
lektoratu udzielana jest w Wielkim Po-
ście w kaplicy seminaryjnej, po przeby-
tych rekolekcjach, alumnom trzeciego 
roku. Według obrzędu, w obecności 
biskupa alumni, przyjmując księgę Pi-
sma Świętego, mają „wiernie przeka-
zywać słowo Boże, aby coraz mocniej 
działało w sercach ludzkich.” Z chwilą 
przyjęcia tej posługi alumni stają się 
lektorami, mogą czytać słowo Boże 
podczas liturgii i odprawiać niektó-
re nabożeństwa. Lektorzy pomagają 
biskupowi, prezbiterom i diakonom 
w przekazywaniu tego słowa ludziom. 

„Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22, 14)

Obtuniczyny
rok I

Lektorat
rok III

Akolitat
rok IV

Diakonat
rok VI

ETAPY PROCESU FORMACJIETAPY PROCESU FORMACJI
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Ponadto lektor w Wielką Sobotę może 
święcić pokarmy na stół wielkanocny.

AKOLITAT

Udzielany jest w Wielkim Poście 
lektorom, pod koniec czwartego 
roku studiów. Aby biskup udzielił 
takiej posługi, klerykowi potrzebne 
jest dobre przygotowanie teologicz-
ne i liturgiczne. Akolita ma przede 
wszystkim troszczyć się o służbę 
ołtarza, o wykonywanie czynności 
liturgicznych. Jeśli jest taka potrze-
ba, może rozdawać Komunię Świętą, 
ponieważ przyjąwszy tę posługę, sta-
je się jej nadzwyczajnym szafarzem. 
Akolita może także zanieść Pana 
Jezusa chorym, którzy nie mogą 
samodzielnie dotrzeć do kościoła, 
a przebywają w domach bądź szpita-
lach. Akolici są wezwani do tego, aby 
szczególnie czcić i adorować Jezusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramen-
cie. We wrześniu odbywają także 
pierwsze praktyki w parafiach.

DIAKONAT

To pierwszy z trzech stopni sakra-
mentu święceń. Przyjmowany w maju 
z rąk biskupa przez akolitów, pod ko-
niec piątego roku studiów. Kandydaci 
na diakonów wcześniej odbywają 
rekolekcje. Dzień przed przyjęciem 
święceń akolici składają w semina-
ryjnej kaplicy przysięgę zachowania 
posłuszeństwa i celibatu, a także 
publicznie wyznają swoją wiarę. Są 
zobowiązani do odmawiana liturgii 
godzin. Posługa diakona polega na 
asystowaniu biskupowi lub kapłanowi 
w czasie Mszy św. Diakon czyta pod-
czas Eucharystii Ewangelię, rozdziela 
wiernym Komunię św., może głosić 
słowo Boże (homilię, kazanie), a także 
udzielać chrztu św., prowadzić cere-
monie pogrzebowe czy nabożeństwa. 

W ramach dobrego przygotowania 
do przyjęcia sakramentu kapłaństwa 
diakoni odbywają praktyki w parafiach.

PREZBITERAT

Święcenia prezbiteratu to zwień-
czenie sześcioletniej seminaryjnej 
for macji. W naszej archidiecezji odby-
wają się zazwyczaj w ostatnią sobotę 
maja. Udziela ich ksiądz arcybiskup 
w katedrze. „Namaszczenie Duchem 
Świętym naznacza prezbiterów szcze-
gólnym i niezatartym znamieniem 
i wskutek tego upodabnia ich do 
Chrystusa Kapłana, tak iż mogą dzia-
łać w osobie Chrystusa Głowy. Jako 
współpracownicy biskupa są wyświę-
cani, aby głosić Ewangelię, sprawować 
kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd 
czerpie moc cała ich posługa, i być pa-
sterzami wiernych”(KKK 1562–1564). 
Kandydaci, klęcząc przed biskupem, 
wkładają swoje złożone ręce w jego 
dłonie na znak czci i dozgonnego po-
słuszeństwa. Podczas tej uroczystości 
mają miejsce także symboliczne gesty 
namaszczenia rąk, przekazania chleba 

i wina oraz udzielany jest przez bisku-
pa pocałunek pokoju. Po przyjęciu 
święceń neoprezbiterzy (tak nazywa-
my nowych kapłanów) koncelebrują 
Mszę św. ze swoim pasterzem. Dzień 
później w parafiach rodzinnych prze-
żywają prymicje (odprawiają pierw-
szą Mszę św.) W następnych dniach 
sprawują Najświętszą Ofiarę w semi-
narium, w parafiach, gdzie odbywali 
praktyki, a także pielgrzymują na Jas-
ną Górę. Następnie są rozsyłani przez 
księdza arcybiskupa do pracy dusz-
pasterskiej w różnych rejonach naszej 
archi diecezji.

Droga do kapłaństwa nie jest 
łatwa i krótka. W Polsce od jakiegoś 
czasu obserwujemy spadek powo-
łań. Wszyscy jesteśmy wygodni, bo 
mamy księdza „pod ręką”. Pamiętaj-
my w naszych modlitwach o wszyst-
kich, których Pan Bóg powołuje do 
służby, aby chętnie odpowiadali na 
Boże wezwanie i aby nigdy nie za-
brakło tych, którzy będą nieść Dobrą 
Nowinę o zbawieniu na wszystkie 
krańce świata. 

Archiwum prywatne ks. Andrzeja Szczepańskiego
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Klerycy, którzy przyjęli  
posługę lektoratu:

Hubert Chojecki

Marek Goliczewski

Marcin Jakimów

Łukasz Kołek

Bartosz Kondracki

Paweł Miotk

Paweł Nizioł

Michał Plona

Daniel Potępa

Paweł Potomski

Tomasz Stuła

Piotr Zaryczański

Klerycy, którzy przyjęli 
posługę akolity:

Tomasz Grabiński

Marcin Kamieniak

Wiesław Mąkosa

Wojciech Porzuczek

Wojciech Selak

Piotr Spaliński

Marek Stępkowski

Cyryl Zieliński

„Bądź święty ty, który dotykasz  
naczyń Pana” (Iz 55, 11) 

(Św. Teresa od dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, A79v)
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Posługa lektoratu daje mi możli-
wość głębszej służby Panu Bogu po-
przez głoszenie słowa Bożego. Dzię-
kuję wszystkim i proszę o modlitwę, 
bym dalej trwał w drodze kroczenia za 
Chrystusem. 

kl. Paweł Potomski (rok III)

Czym jest dla mnie posługa lektoratu? Czym jest dla mnie posługa akolitatu?

Jest nie tylko częścią formacji, ale 
przede wszystkim kolejnym krokiem 
ku Chrystusowemu kapłaństwu. Dzięki 
tej posłudze mogę pełniej żyć słowem 
Bożym i głosić je całym swoim życiem. 

kl. Michał Plona (rok III)

Sprawowanie posługi lektora 
jest dla mnie motywacją do jeszcze 
głębszego rozważania słowa Boże-
go, a także potwierdzania tego słowa 
swoim życiem i świadczenia o nim 
w dzisiejszym świecie. 

kl. Daniel Potępa (rok III)

Akolitat jest dla mnie kolejnym 
krokiem ku Chrystusowemu kapłań-
stwu, który ma mnie jeszcze bardziej 
zbliżyć do Boga. Tym razem to zbliżenie bę-
dzie polegało na bezpośrednim kontakcie z 
Najświętszym Ciałem Jezusa. To wielka radość 
dla mnie, ale i wyzwanie, by jeszcze ściślej dą-
żyć do świętości, aby już teraz nie tylko godnie 
przyjmować Jezusa, ale także godnie brać Go 
w swoje ręce i zanosić innym. 

kl. Wojciech Porzuczek (rok IV)

Możliwość pomocy w udziela-
niu Przenajświętszego Ciała Pańskie-
go jest dla mnie ogromnym zaszczytem. 
Funkcja akolity jest ściśle powiązana z umoc-
nieniem kultu Jezusa ukrytego w Eucharystii. 
Dlatego też dziękuję dobremu Bogu za to, że 
będę mógł być świadkiem tej Tajemnicy – 
obecności samego Boga w kawałku chleba. 

kl. Tomasz Grabiński (rok IV)

Posługa akolity jest dla mnie 
wezwaniem, aby jeszcze bardziej 
naśladować Pana Jezusa. Odtąd będę 
pomagał w zanoszeniu Ciała i Krwi Pańskiej 
wiernym. Pragnę przez to kształtować swoje 
życie na wzór Ofiary eucharystycznej. 

kl. Marek Stępkowski (rok IV)
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Uroczystość przyjęcia posługi akolitatu przez braci IV roku – 14.03.2020 r.
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Uroczystość przyjęcia posługi akolitatu przez braci IV roku – 14.03.2020 r.
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Dla katolika słowo seminarium kojarzy się z miejscem formacji przy-
szłych księży. To jest słuszne myślenie, ale nie można zapomnieć, że 
to także pewna historia samego gmachu jako miejsca, gdzie właśnie 
ta formacja się odbywa. W cyklu „spacer po seminarium” poruszymy 
najpierw temat tego, co widoczne na zewnątrz, czyli samego budyn-
ku kompleksu seminaryjnego.

Spacer po 
seminarium

kl. Przemysław Pieczkowski 
(rok I)

PRAGNIENIE KARDYNAŁA 
GEORGA KOPPA 

Metropolitalne Wyższe Semina-
rium Duchowne we Wrocławiu mie-
ści się w neogotyckim budynku przy 
placu Katedralnym. Początku po-
wstania „domu ziarna” – jak przyjęło 
się potocznie nazywać wrocławskie 
seminarium – trzeba szukać u schył-
ku XIX w. Ze względu na dużą liczbę 
powołań do kapłaństwa oraz rozległe 
tereny diecezji wrocławskiej w tam-
tych czasach podjęta została decyzja 
o budowie nowego domu dla klery-

Św
ięty 

Pius X
, p

atr
on se

minari
um



Vox Nostra 1 (94)/2020 25

„Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, 
ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie 
wieczne odziedziczy” Mt 19, 29

ków przez ówczesnego kardynała. 
Georg Kopp, o którym mowa, wziął 
sobie do serca, aby kształcenie du-
chownych było na jak najwyższym 
poziomie w każdym aspekcie, rów-
nież tyczyło się to odpowiedniego 
miejsca do tego przeznaczonego. 
Warto dodać, że za jego rządów 
wzniesiono w diecezji ok. 50 kościo-
łów, kaplic i klasztorów, przystąpiono 
także do odbudowy wież i wnętrza 
katedry. Poprzedni alumnat wybudo-
wany w 1731 r. tzw. Collegium Ma-
rianum (teren obecnie powstającej 
biblioteki archidiecezjalnej) nie był 
już wstanie pomieścić tak dużej licz-
by kleryków. Prace budowlane trwały 
dwa lata i zostały ukończone w 1895 r. 
Duży gmach otrzymał swoją nazwę 
od imienia pomysłodawcy jego bu-
dowy – Collegium Georgianum. 

STYL  ARCHITEKTONICZNY 

Budynek, który stał się dominantą 
całego placu Katedralnego, powstał 
według projektu Josepha Ebersa, nie-

mieckiego architekta, autora licznych 
projektów neogotyckich kościołów 
w stylu hanowerskiej szkoły architek-
tury. Dla pasjonatów architektury war-
to podać konkretne szczegóły, że jest 
to neogotycki, czterokondygnacyjny 
gmach z cegły klinkierowej powstały 
na planie litery U. Posiada fasadę z ry-
zalitem środkowym i dwoma boczny-
mi, z bogato dekorowanymi szczyta-
mi. Skrzydło główne jest trzytraktowe, 
zaś boczne dwutraktowe. Sień, głów-
na klatka schodowa i korytarze ze 
sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. 

ZIARNO MUSI OBUMRZEĆ,  
BY WYDAĆ PLON

W czasie II wojny światowej w bu-
dynku mieścił się szpital zakaźny. Przez 
działania wojenne wrocławskie semi-
narium nie ominęły zniszczenia. Trzy 
bomby, które trafiły w budynek, spo-
wodowały wiele szkód m.in. dachu, 
który był niemal doszczętnie znisz-
czony. Wiosną 1947 r. rozpoczęto jego 
remont i odbudowę, w którą czynnie 
byli zaangażowani sami alumni. Dzień 
29 czerwca 1947 r. ustanowiono 
Dniem Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu. Było to w dzień uroczy-
stości św. Piotra i Pawła. W tym dniu 
odbyła się zbiórka podczas wszystkich 
nabożeństw na odbudowę gmachu 
seminarium. Inauguracja studiów se-
minaryjnych odbyła się 8 października 
1947 r. Podczas Mszy św. kazanie wy-
głosił ówczesny administrator apostol-
ski z Opola – ks. inf. dr Bolesław Komi-
nek. Po dziś dzień to miejsce wiernie 
służy ludowi Bożemu, wydając kolejne 
pokolenia kapłanów. Warto dodać, że 
budynek seminarium jest zarejestro-
wany jako zabytek Wrocławia, gdyż 
jest żywym świadectwem i pamiątką 
przeszłości, przy czym miejmy nadzie-
ję, że będzie również owocem pięknej 
przyszłości. 



26 Vox Nostra 1 (94)/2020

CANTATE DOMINO

PREHISTORIA MUZYKI 
KOŚCIELNEJ

Od samego początku chrześcijań-
stwa śpiew stanowił nieodłączny ele-
ment kultu. Mistrz teologii, św. Tomasz 
z Akwinu napisał, że „niewątpliwie 
różne melodie dźwięków różnie na-
strajają duszę”. Stąd nie powinno nas 
dziwić, że wraz z rozwojem zewnętrz-
nej formy liturgii, zmieniało się rów-
nież oblicze używanego w niej śpie-
wu. Dzisiaj za najbardziej tradycyjny 
śpiew Kościoła katolickiego uważa się 
tzw. chorał gregoriański. Jego nazwa 
pochodzi od imienia papieża Grzego-
rza Wielkiego, któremu przypisuje się 
kodyfikację śpiewu liturgicznego na 
przełomie VI i VII wieku.

JAZZ DINOZAURÓW

Chorał gregoriański jest śpie-
wem jednogłosowym, tradycyjnie 
wykonywanym bez udziału instru-
mentów. Brak akompaniamentu miał 
ułatwiać przekaz treści (najczęściej 
tekstu biblijnego), czemu służyła też 
odpowiednia struktura melodii. Śpiew 
ten wykonywano głównie w języku 
łacińskim. Do zapisu chorału używa-
no systemu kwadracików zwanych 
neumami, które umieszczane były na 

czterolinii. Śpiew gregoriański stano-
wił podstawę dla późniejszej twórczo-
ści muzycznej – motywy chorału były 
inspiracją dla średniowiecznej muzyki 
polifonicznej, a używane przez niego 
skale znajdują się choćby we… współ-
czesnym jazzie!

POEZJA POSTGREGORIAŃSKA

Po reformie przeprowadzonej 
przez Grzegorza Wielkiego dochodzi 

do powstania nowych form monodii 
mszalnej. Współcześnie przyjmuje 
się, że na przełomie VIII i IX wieku, 
w Galii rodzi się szczególny gatunek 
śpiewanej poezji religijnej. Początko-
wo jej melodia była ściśle związana 
z poprzedzającym ją wersetem alle-
lujatycznym. Stąd, nazwa tego gatun-
ku pochodzi od łacińskiego „sequere” 
– iść za, postępować za. Z czasem se-
kwencja uniezależniła się od Alleluia 
– stając się całkowicie samodzielną 
formą muzyczną. 

KAŻĄ NAPISAĆ TYSIĄC? – 
NAPISZ DWA TYSIĄCE!

Na początku sekwencje cecho-
wały spontaniczność oraz nieregu-
larna budowa, które sprawiały, że 
były one przystępne do tworzenia. 
Za rozkwit sekwencji uznaje się 
wiek XII, kiedy nabrały bardziej jasnej 
i symetrycznej struktury – zbliżonej 
do hymnów i pieśni ludowych. Stąd 
zyskiwały jeszcze bardziej na swojej 
popularności – ilość powstałych se-
kwencji wynosi około 5000! Jedno-
cześnie jednak przyczyniło się to do 
powstawania utworów o wątpliwej 
teologicznie treści oraz melodii po-
zbawionej swojego pierwotnego – 
chorałowego – charakteru. 

SEKWENCJE PASCHALNE 
DLACZEGO MNIEJ ZNACZY LEPIEJ?

Tradycja muzyczna Kościoła posiada wiele utworów związanych 
z kultem Eucharystii. Wśród nich, szczególne miejsce zajmują tzw. 
sekwencje mszalne. Dlaczego? Bo już ich nie ma prawie nie ma. 
Czy łatwo napisać o czymś, co nie istnieje? Nie. Ale za to łatwo się 
o tym czyta.

kl. Mateusz Mielnik (rok V)
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CANTATE DOMINO

TRYDENT I WATYKAN 
PRZECIWKO TRADYCJI

Niekontrolowany wzrost sła-
bych jakościowo sekwencji stał się 
przedmiotem dyskusji – bano się 
szerzenia teologicznych błędów oraz 
ubolewano nad utratą muzycznego 
piękna. W związku z tym wydany po 
soborze trydenckim Mszał rzym-
ski (1570 r.) usunął z liturgii 100% 
sekwencji… W przybliżeniu 100%. 
Dokładniej – zostawił ich cztery 
sztuki. Liczba ta zmieniała się później 
jeszcze dwukrotnie: w 1727 r. doda-
no jedną, a następnie – po soborze 
watykańskim II – zostawiono jedynie 
dwie. Co więcej, Vaticanum II zmie-
niło także ich ulokowanie – od teraz 
wykonywane są przed śpiewem Al-
leluia, którego wcześniej były rozwi-
nięciem. Rozdzielenie sekwencji od 
towarzyszącej im dotychczas proce-
sji z ewangeliarzem generuje jednak 
problem dotyczący właściwej posta-
wy ciała w czasie trwania śpiewu…

SEKWENCJE WIELKANOCNE

Współczesna liturgia Mszy świę-
tej przewiduje jedynie dwie obowiąz-

 „Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech 
imię Twoje opiewa!” (Ps 66, 4)

kowe sekwencje: Victimae Paschali 
Laudes (Niech w święto radosne) 
oraz Veni Sancte Spiritus (Przybądź, 
Duchu Święty), które muszą zo-
stać wykonane kolejno w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
w Niedzielę Zesłania Ducha Świę-
tego. Zdaniem ks. prof. Ireneusza 
Pawlaka – wybitnego polskiego mu-
zykologa – zostawienie tych właśnie 
sekwencji było motywowane chęcią 
wyeksponowania okresu wielkanoc-
nego. W ten właśnie sposób czas pas-
chalny zostaje wyodrębniony dwie-
ma wyraźnymi klamrami, którymi są 
nieużywane nigdzie indziej, bardzo 
charakterystyczne formy muzyczne.

INNE RELIKTY PRZESZŁOŚCI

Drugorzędna przyczyna zosta-
wienia wyłącznie sekwencji paschal-
nych mogła być bardziej praktyczna: 
aby usunąć obowiązek śpiewania 
tych pieśni, które – z racji na wyko-
nywanie ich jeden jedyny raz w roku 
– mogą sprawiać trudności. Jedno-
cześnie, zmiany posoborowe pozwo-
liły na dowolne wykonanie sekwencji 
Lauda Sion (Chwal, Syjonie) oraz 
Stabat Mater (Stała Matka Boleści-
wa) w przypadające im uroczystości. 

Ostatnia z obecnych w liturgii try-
denckiej sekwencja Dies Irae (W gnie-
wu dzień), chociaż nie znalazła swo-
jego miejsca we Mszy świętej, została 
wprowadzona do liturgii godzin jako 
hymn odmawiany w ostatnim tygo-
dniu roku liturgicznego.

(KON)SEKWENCJE  
– SĄ CZY NIE MA?

Nie ulega wątpliwości, że sekwen-
cje mszalne miały swój złoty wiek, 
który… Przeminął. Z pewnością przy-
czyniły się one do rozwoju chrześci-
jańskiej kultury muzycznej, a poprzez 
swoje miejsce w liturgii pomagały 
w modlitwie i wyrażały pobożność 
zgromadzonych wiernych. Utrata ich 
łączności z chorałem gregoriańskim 
i prawdami wiary nie mogła jednak 
zakończyć się inaczej jak tylko ograni-
czeniem ich użycia. Jako tradycjonali-
sta ubolewam, że ograniczenie to jest 
tak bardzo radykalne. Z drugiej jednak 
strony, z tym większą niecierpliwo-
ścią wyczekuję Świąt Wielkanocnych, 
kiedy radość ze zmartwychwstania 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bę-
dzie podkreślona uroczystym odśpie-
waniem wyjątkowych – bo jedynych 
– sekwencji paschalnych. 
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KRONIKA

kl. Adrian Gałuszka (rok V)

WIGILIA SEMINARYJNA 

W wieczór poprzedzający wyjazd alumnów do rodzin-
nych parafii na przerwę świąteczną refektarz seminaryjny 
w blasku świec i przy śpiewie pierwszych kolęd wypełnił się 
atmosferą Bożego Narodzenia. Razem z naszym księdzem 
arcybiskupem Józefem, jego biskupami pomocniczymi 
Andrzejem i Jackiem oraz arcybiskupem seniorem Maria-
nem, wykładowcami Papieskiego Wydziału Teologicznego 
i pracownikami świeckimi naszego seminarium przełama-
liśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy. 
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EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TAIZE WE 
WROCŁAWIU – ZDJ. GOŚĆ ND. 

Niemal 20 tysięcy młodych ludzi zjawiło się w naszym 
mieście bezpośrednio po Bożym Narodzeniu, aby rozpo-
cząć kolejne Europejskie Spotkanie Młodych Taizé, w któ-
rego przygotowania i przeprowadzanie zaangażowała się 
klerycka wspólnota. 

STYCZNIOWA MSZA ZA JUBILATÓW 
I SOLENIZANTÓW 

W czwartek 9 stycznia podczas uroczystej Euchary-
stii modliliśmy się za solenizantów i jubilatów miesiąca. 
Wśród nich znaleźli się także nasz ksiądz rektor Kacper 
Radzki oraz ojciec duchowny Arkadiusz Kruk. 
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AKADEMIA INTELEKTU – STYCZEŃ 

W ramach cyklu Akademii Intelektu nasz dom 
17 stycznia odwiedził dominikanin, o. Maciej Zięba, który 
opowiedział nam o herezjach współczesnej ambony. 

ŚWIĘTO PAPIESKIEGO WYDZIAŁU 
TEOLOGICZNEGO 

29 stycznia mszą w archikatedrze wrocławskiej pod 
przewodnictwem Wielkiego Kanclerza PWT ks. abp. Józe-
fa Kupnego zainaugurowaliśmy święto Papieskiego Wy-
działu Teologicznego przypadające każdego roku w oko-
licy liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu. 



Vox Nostra 1 (94)/2020 31

KRONIKA

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO ZDJ. GOŚĆ ND. 

Niedzielne przedpołudnie 2 lutego zgromadziło w ar-
chikatedrze osoby życia konsekrowanego mające swoje 
domy na terenie archidiecezji wrocławskiej. Modlitwie 
przewodniczył wywodzący się ze Zgromadzenia Ojców 
Klaretynów biskup pomocniczy Jacek Kiciński CMF.

LUTOWA MSZA ZA JUBILATÓW I SOLENIZANTÓW 

Czwartkowe popołudnie 20 lutego upłynęło na 
wspólnej modlitwie w seminaryjnej kaplicy w intencji so-
lenizantów i jubilatów miesiąca. Modlitwom polecaliśmy 
obchodzącego swoje urodziny ojca duchownego Józefa 
Jarmułę. 
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AKADEMIA INTELEKTU – LUTY 

„Język homilii” to kolejne spotkanie w cyklu Akademii 
Intelektu, które 21 lutego poprowadził pan profesor Jan 
Miodek. 

weekend wieńczący ferie na Dolnym Śląsku postanowiło 
zamieszkać na Ostrowie Tumskim, by w tętniącym życiem 
domu poznawać kleryckie życie i w przesiąkniętej kadzi-
łem seminaryjnej kaplicy móc pomyśleć nad wyborem 
swojej drogi życia. 

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

W dniach 21–23 lutego odbyły się w naszym domu 
rekolekcje dla młodzieży męskiej. Przebiegały one pod 
hasłem #oszukać_powołanie. trzydziestu chłopaków na 
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 ŚRODA POPIELCOWA

Uroczystą celebracją Eucharystii wraz z obrzędem 
posypania głów popiołem pod przewodnictwem metro-
polity wrocławskiego, ks. abp. Józefa Kupnego, rozpo-
częliśmy w środę 26 lutego 40-dniowy okres pokutny 
– Wielki Post.  
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Momentami, kiedy bieg życia seminaryjnego zdecy-
dowanie zwalnia, są rekolekcje. W dniach 26–29 lutego 
po drogach rekolekcyjnych zmagań z samymi sobą popro-
wadził nas proboszcz wrocławskiej katedry, dawny ojciec 
duchowny naszego seminarium, ks. Paweł Cembrowicz. 
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DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ 

W pierwszy weekend marca kilkunastu młodych męż-
czyzn po raz kolejny przez kilkadziesiąt godzin zamiesz-
kało we wrocławskim seminarium pośród kleryków, aby 
współprzeżywać ich codzienność, modlić się i szukać 
drogi dla siebie. 
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Krzyżówka

I II III IV V

HASŁO: – miasto, w którym 
w roku 325 odbył sie sobór, na którym ustalono, że Wielkanoc 
będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosen-
nej pełni księżyca

IV

V

II

III

I

PIONOWO:
1.  Niedziela poprzedzająca Niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego
3.  Modlitwa, post i …
7.  Godzina ukrzyżowania Pan Jezusa
8.  Imię jednego z ewangelistów. Męka 

Pańska z Ewangelii jego autorstwa jest 
czytana podczas Liturgii Wielkiego 
Piątku

10.  Sakrament, który Jezus ustanowił 
podczas Ostatniej Wieczerzy

11.  Pokarm na stół wielkanocny. Symbol 
życia

12.  Miejsce czaszki. Wzgórze, na którym 
ukrzyżowano Pana Jezusa

13.  Nabożeństwo wielkopostne, 
składające się z trzech części

16.  Kolor szat liturgicznych używanych 
w Wielki Piątek

POZIOMO:
2.  Z łacińskiego  „cierpienie, męka”
4.  Miasto, z którego pochodził Józef 

–  człowiek, który ofiarował grób na 
pochówek Pana Jezusa

5.  Ukrzyżowali Jezusa
6.  Msza odbywająca się o świcie w dzień 

Zmartwychwstania Pańskiego
9.  Apostoł, który zdradził Jezusa za 

trzydzieści srebrników
14.  Zstąpił na Apostołów w dniu 

Pięćdziesiątnicy
15.  Więzień, który zamiast Jezusa został 

uwolniony z okazji święta Paschy

Spośród nadesłanych prawidłowych haseł na maila: mwsd.voxnostra@gmail.com – wylosujemy trzy osoby,
które obdarujemy seminaryjnym różańcem. Na zgłoszenia czekamy do 30.04.2020 r.

kl. Piotr Kaczmarek (rok II)



„Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych?  
Nie ma Go tu!  
Zmartwychwstał!”

Łk 24, 5-6

Trudny to czas i trudne przeżywanie Świąt 

Wielkanocy – w izolacji i ogromnym głodzie 

sakramentów. Misterium Triduum Paschalnego 

niesie jednak ze sobą głęboką radość i przypomina 

o najwyższej wartości naszej wiary. Oto nasz Pan 

powraca, aby obdarzyć nas życiem wiecznym! 

Cud zmartwychwstania to dla chrześcijan źródło 

nadziei oraz pocieszenia. Niech takim będzie i dla 

nas, a Zmartwychwstały Pan niech nas obdarza 

w chwilach próby wszelkimi łaskami. 

Z wyrazami szacunku i życzliwości 

ks. Rafał Kowalski

wraz z pracownikami  
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 

i Wydawnictwa TUM 

Wrocław, Wielkanoc 2020 r.
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