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Wstęp 

 

 

 Ksiądz biskup A. P. Szelążek był biskupem łuckim w latach 1926 – 1950. 

Jako pasterz diecezji działał w trudnej sytuacji społecznej, religijnej i politycznej.  

Na co dzień stykał się z poważnymi problemami. Pomimo wielu trudności biskup        

A. P. Szelążek dokonał reorganizacji Kurii biskupiej, przeprowadził synod 

diecezjalny, za jego przyczyną otwarto drukarnię diecezjalną w Łucku                  

oraz dokonano wielu innych dzieł, które umocniły Kościół na terenie Podola               

i Wołynia. Biskup Szelążek wykazał niezwykłe zaangażowanie w sprawy Kościoła, 

oddanie w sprawy ewangelizacji oraz wierność ideałom.  

 Mimo wzmożonego zainteresowania osobą i działalnością Ordynariusza 

diecezji łuckiej jego postać jest zbyt mało znana.  Do tej pory nie zwrócono uwagi  

na sylwetkę duchową Biskupa Łuckiego oraz na wpływ jaki wywierał swoją 

duchowością. Dlatego też, mając dostęp do materiałów archiwalnych oraz będąc 

członkiem zgromadzenia zakonnego przez niego utworzonego, pragnę podjąć próbę 

przedstawienia duchowego wpływu biskupa A. P. Szelążka na diecezję łucką         

oraz  na Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 Niniejsza praca powstaje na seminarium z teologii duchowości, należy          

do opracowań z dziejów duchowości oraz biografii duchowej w Polsce. Opiera się  

na faktach historycznych. Pociąga to za sobą odpowiednie metody - przede 

wszystkim historyczno-teologiczne.
1
 Źródłem pracy są materiały zgromadzone        

w Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przede 

wszystkim są to pisma biskupa A. P. Szelążka oraz materiały dotyczące jego osoby, 

nie pomijając osobistych świadectw osób, które spotkały osobiście księdza Biskupa.  

 Praca dzieli się na trzy rozdziały. W pierwszym z nich pragnę ukazać troskę 

księdza biskupa A. P. Szelążka o dobro i potrzeby duchowe diecezji łuckiej. 

Rozdział ten będzie przedstawiał duszpasterskie zaangażowanie księdza biskupa      

w odnowę i pogłębienie życia religijnego wiernych powierzonych jego pasterskiej 

pieczy. Ukazuje, w jaki sposób Ordynariusz diecezji łuckiej zabiegał o właściwą 

                                                
1 L. Zyner posługując się w swojej pracy wieloma metodami cząstkowymi ( historycznej, analitycznej, 

syntetycznej, porównawczej) nazwał ją za Andrzejem Bronkiem i Henrykiem Seweryniakiem metodą 

racjonalnej i życzliwej dla autora rekonstrukcji; Zob. L. Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka 

koncepcja teologii, Toruń 1998, s.22 
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formację duchowieństwa. Chciałabym, także dokonać analizy faktów związanych     

z ustanowieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako patronki diecezji łuckiej           

i ukazać starania biskupa Szelążka  związane z wprowadzaniem jej kultu wśród 

wiernych tej diecezji. Opisane zostaną także różnorodne formy pobożności maryjnej, 

jakie propagował Biskup Łucki na terenie Wołynia. 

 Drugi rozdział poświęcony będzie Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy               

od Dzieciątka Jezus. Przedstawione w nim będzie, w jaki sposób utworzona została 

nowa rodzina zakonna oraz wpływ duchowy księdza biskupa na jej duchowość, 

wewnętrzną strukturę i apostolat.  Należy pamiętać, że Zgromadzenie powstało     

jako odpowiedź na wyzwania stawiane Kościołowi. Dlatego będę starała się wykazać  

niecodzienne wyczucie aktualnych potrzeb Kościoła w działaniach księdza biskupa    

A. P. Szelążka. Rozdział drugi będzie także dotyczył radykalizmu Biskupa Łuckiego                         

w naśladowaniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jego fascynacji duchowością 

świętej Karmelitanki z Lisieux. 

 W trzecim rozdziale zostanie podjęta próba określenia duchowego wpływu 

księdza biskupa A. P. Szelążka na diecezję łucką oraz na Zgromadzenia Sióstr       

św. Teresy od Dzieciątka Jezus poprzez osobiste świadectwo życia. Ordynariusz 

diecezji łuckiej był człowiekiem wiary i modlitwy, i jako taki dał się poznać 

ludziom. Przedstawię w pracy jego wierną posługę dla Kościoła i nieugiętą postawę               

w rozkrzewianiu wiary katolickiej na terenach zagrożonych laicyzacją i ateizmem. 

Ostatecznie będę starała się wykazać  niecodzienną postawę biskupa A. P. Szelążka 

podczas więzienia i wygnania. To w jaki sposób dawał świadectwo głębokiej wiary      

i niezachwianej nadziei  w ekstremalnych warunkach niewoli.  

 Do pracy dołączone zostaną dwa aneksy. Jeden z nich zawiera dokumenty       

z Archiwum Kurii Rzymskiej, które nigdy nie były jeszcze publikowane. Dotyczą 

ustanowienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej. Drugi 

zawiera zdjęcia księdza biskupa A. P. Szelążka, zdjęcia dotyczące diecezji łuckiej 

oraz fotografie dokumentujące, niektóre wydarzenia z działalności Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Aneksy pomogą czytelnikowi pracy bardziej 

zorientować się w omawianym temacie, a przez to lepiej zrozumieć duchowe 

oddziaływanie biskupa Szelążka na diecezję łucką i utworzone przez niego 

Zgromadzenie  Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  
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ROZDZIAŁ 1 

 

Troska o dobro i potrzeby duchowe diecezji łuckiej 

 

 

 Dnia 14 grudnia 1925 roku nowym Ordynariuszem diecezji łuckiej został 

ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek. Jednocześnie została powierzona mu przez 

Stolicę Apostolską funkcja administratora w stosunku do osób, spraw i rzeczy 

diecezji kamienieckiej i żytomierskiej, które pozostawały w granicach Polski. Ingres 

do katedry w Łucku odbył się 24 lutego 1926 roku. 

 Biskup Szelążek był dobrze zorientowany w sytuacji, jaka istniała wówczas 

w diecezji. Wiedział, że jego posługa nie będzie łatwa. Miał świadomość poważnych 

problemów z jakimi borykała się diecezja łucka.  

 Długoletnie studia, nabyte doświadczenie i dotychczasowa praca nad 

sprawami Kościoła w Polsce sprawiły, że biskup Adolf Piotr przede wszystkim 

zadbał o odnowę Kościoła i pogłębienie życia religijnego. Poza tym biskup  Szelążek 

będąc przekonanym, iż w procesie odnowy nie może zabraknąć formacji 

duchowieństwa, czuwał nieustannie w czasie trwania swojego ingresu nad procesem 

formacji kapłanów. Oddał diecezję pod opiekę św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz 

zatroszczył się o szerzenie jej kultu. W posługiwaniu pasterskim Biskup Łucki 

polecał siebie i wszystkich wiernych diecezji Najświętszej Maryi Pannie.  

  

 

1.1. Odnowa Kościoła i pogłębienie życia religijnego 

 

 

 Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek w celu odnowy i pogłębienia życia 

religijnego wiernych w swojej diecezji zainspirował, przygotował i przewodniczył 

obradom Synodu Diecezjalnego, który odbył się 1 września 1927 roku. Poprzedni 

synod odbył się 200 lat wcześniej. Ustawy synodu normowały życie i prace Kościoła 
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na terenie diecezji łuckiej, dały program szeroko pojętych zadań duszpasterskich     

w nowej, trudnej rzeczywistości międzywojennej.
2
  

Rezultatem obrad synodu było wypracowanie programu działań Kurii 

Biskupiej i duchowieństwa. Bardzo ważnym dokonaniem synodu było także 

uregulowanie przepisów prawnych i liturgicznych według Kodeksu Prawa 

Kanonicznego oraz wskazania dla pracy społecznej w parafiach.
3
 

 Odrodzeniu duchowemu diecezjan ksiądz biskup A. P. Szelążek poświęcał 

wiele miejsca w memoriałach, listach pasterskich, referatach, dekretach                      

i komentarzach.  Nauczał  wskazując na kierunek drogi wiodącej ku doskonaleniu 

życia religijnego. Zapowiedział, że będzie się troszczył o życie nadprzyrodzone 

wiernych już w przemówieniu, które wygłosił w czasie Ingresu w Łucku. Zapewniał 

wówczas swoich diecezjan, że nikomu w tym, co złe nie myśli pobłażać, a sam 

pragnie być przykładem w szerzeniu Królestwa Bożego.
4
 

Szczególne znaczenie wśród licznych publikacji Księdza Biskupa posiada 

List pasterski O zwalczaniu niewiary z 1935 roku, w którym przedstawił główne 

zagrożenie dla Kościoła katolickiego w Polsce i świecie. Ukazał niszczące 

mechanizmy komunizmu, masonerii, podkreślił narastający wzrost demoralizacji        

i laicyzacji. Pisząc o tym biskup Szelążek jednocześnie wskazał sposoby zwalczania 

tego, co stanowi zagrożenie Kościoła. Główny nacisk w liście pasterskim postawił   

na odrodzenie życia duchowego oraz podkreślił konieczność modlitwy. Bóg w swym 

miłosierdziu nieskończonym chce naszego uzdrowienia i głosem ojcowskim poucza, 

że tylko pierwiastek Boży zdolny jest sprawić to uzdrowienie; pierwiastek Boży, 

zawarty w życiu nadprzyrodzonym.
5
  

Biskup diecezji łuckiej wielokrotnie wracał i nawiązywał do tego listu. Wydał 

okólnik skierowany do Duchowieństwa Diecezji Łuckiej, w którym wzywał 

kapłanów do podjęcia intensywnej pracy w zakresie realizacji założeń zawartych      

w  wymienionym liście pasterskim.
6
 

 Duszpasterz diecezji bardzo chciał, aby odnowa Kościoła dokonała się mocą 

nadprzyrodzoną poprzez modlitwę. Uważał, że modlitwa jest wszechmocnym 

środkiem do skierowania kolei dziejów ludzkich na drogi szczęścia i prawdziwego 

                                                
2 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, 

Kalwaria Zebrzydowska 1993, s. 23 
3 E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, s. 57  
4 MDŁ 14 (1939),  s.169 - 170 
5 A. P. Szelążek, List Pasterski O zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 42 - 43 
6 MDŁ 3 (1935), s.67 - 77 
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dobra.
7
 Porównywał modlitwę z potężną dźwignią, która gwarantuje nasz wpływ     

na toczące się wypadki, widział w niej elementarny czynnik rozwoju stosunków 

ludzkich.  Określał ją jako narzędzie miłości.  

Biskup Szelążek stale urządzał rekolekcje i misje dla różnych grup 

społecznych -  w tym także dla inteligencji i duchowieństwa. Jego życzeniem było, 

aby rekolekcje prowadzili doświadczeni i najznamienitsi kaznodzieje. Osobiście 

czuwał nad formacją kandydatów do służby kapłańskiej.        

 Mocą swojej władzy biskupiej ks. bp A. P. Szelążek nakazywał w diecezji 

wspólne modlitwy, nabożeństwa i adoracje w intencjach najbardziej naglących 

potrzeb całego Kościoła lokalnego.
8
 Sam, będąc człowiekiem rozmodlonym, 

zachęcał wielokrotnie kapłanów do modlitwy o jedność serc wszystkich wiernych 

katolików w całej ojczyźnie, szczególnie zaś o jedność, harmonię  i zgodę wśród 

diecezjan. Prosił kapłanów, aby każdy z nich zechciał ofiarować na tę intencję 

przynajmniej jedną Mszę świętą. Zapraszał do żarliwej modlitwy nie tylko 

prywatnej, ale również wspólnotowej. Pragnął, aby wszystkie grupy i stowarzyszenia 

zanosiły do Boga modlitwy za diecezję. Biskup Łucki chciał, aby o jedność i zgodę 

modlili się wszyscy. Napisał: Jak głęboko sięga wiara w skuteczność modlitwy, tak 

głęboko realizuje człowiek swe pragnienia. Do modlitwy więc,  wzywam Diecezjan 

moich! 
9
  

 Wiele uwagi i zainteresowania poświęcał Ksiądz Biskup szkolnictwu.  

Uważał, że sukces w walce o odnowę Kościoła i życia religijnego, zależy                

od wartości jakimi na co dzień kierują się ludzie oraz od autentycznego życia 

chrześcijańskiego. Niezmiernie ważną rolę w tym względzie mają do spełnienia 

wychowawcy i nauczyciele katoliccy, którzy kształtują postawy dzieci i młodzieży. 

Biskup Szelążek podkreślał godność i posłannictwo nauczycieli, porównując            

je z godnością i posłannictwem kapłana.
10

  

Ordynariusz diecezji łuckiej w 1930 roku wystosował List pasterski             

do Nauczycieli szkół powszechnych, w którym podkreślił, że nie może zabraknąć 

pierwiastka religijnego w wychowaniu i urabianiu charakterów dzieci. Pouczył też, 

jak istotne jest świadectwo życia i praktyk religijnych nauczycieli oraz zachęcił       

do jedności pomiędzy duchowieństwem i nauczycielami, ponieważ tylko wtedy 

                                                
7 MDŁ 10 (1930), s. 377 
8 MDŁ 11 (1939), s. 161 – 162; 5 (1930), s. 125 –131; 10 (1935), s. 262 – 264; 4 (1932), s. 56 - 60 
9 MDŁ 10 (1930),  s. 377 - 378 
10 MDŁ 2 (1935) , s. 60 - 61 



 8 

mogą oni skutecznie kształtować społeczeństwo zakorzenione w Chrystusie. Napisał: 

Zbawienie dusz i dobro Ojczyzny wymagają jedności w działaniu Duchowieństwa      

i Nauczycieli. (...) Nie tylko mamy być mocni jednością, ale dla najwyższych dóbr, 

dla chwały Bożej, jedność tę stwarzać powinniśmy.
11

 Duszpasterz  troszcząc się        

o dobro diecezji chętnie obejmował patronat nad spotkaniami Sodalicji Nauczycielki, 

które często organizowano w Łucku.
12

 

 W trosce o odnowę Kościoła i pogłębienie życia religijnego swoich diecezjan 

Ksiądz Biskup przeprowadzał na terenie diecezji wizytacje pasterskie. Odwiedzał 

parafie nawet najbardziej odległe, konsekrował nowo wybudowane kościoły,  

udzielał sakramentu bierzmowania, przemawiał do ludzi nawołując do (…) wiernego 

trwania przy wierze świętej i do spełniania uczynków chrześcijańskich dla chwały 

kościoła i ojczyzny.
13

 Wiele czasu poświęcał na to, aby dobrze poznać duchowe          

i materialne potrzeby swoich diecezjan.  

Pomimo zmęczenia towarzyszącego wizytacjom pasterskim ksiądz biskup   

A. P. Szelążek był  podczas nich pełen życia i uprzejmości. Dla każdego potrafił 

znaleźć czas i serdeczne słowo, a co najważniejsze w swoich pouczeniach                  

i przemowach wykazywał się (...) olbrzymią znajomością psychiki tych, których miał 

przed sobą.
14

 Nie szczędził trudu i czasu, wszędzie korzystając z okazji, aby nauczać 

powierzony mu lud. Odwiedzając parafię w Porycku sam podkreślił, że wizyta 

pasterska ma przyczynić się do ożywienia życia i wiary oraz pociągnąć wszystkich 

do umiłowania prawd chrześcijańskich 
15

 

 Biskup Łucki zabiegał o wzrost duchowy i odnowę wszystkich 

powierzonych jego pieczy ludzi, także tych najbardziej ubogich. Potwierdzeniem 

tego jest fakt, że przebywając w Równym odwiedził niezamożną część miasta zwaną 

cegielnią, gdzie spotkał się z robotnikami, przemawiając do nich z serdecznością           

i ojcowska troską o byt ludu ciężko pracującego.
16

  

Wizytując parafię biskup Adolf Piotr potrafił znaleźć czas dla dzieci. 

Zazwyczaj rezerwował go dla nich po południu. Udawał się do kościoła, gdzie 

rozmawiał z najmłodszymi członkami Kościoła lokalnego, jednocześnie sprawdzając 

                                                
11 A.P. Szelążek, List Pasterski do Nauczycieli szkół powszechnych, W: MDŁ 11 ( 1930 ), s. 418 
12 MDŁ 2 (1935), s. 60 – 61; 14 (1939) s. 335 - 336 
13 MDŁ 6 (1931), s. 158 
14 MDŁ 2 (1927), s. 479 
15 MDŁ 6 (1931), s. 156 
16 Tamże s. 276 
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ich  znajomość katechizmu, co było wyrazem troski o dobro duchowe tych, którzy    

w przyszłości będą odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła.
17

 

Biskup Łucki wykazał szczególną troskę o dobro i potrzeby duchowe swojej 

diecezji, budując szereg nowych kościołów i erygując nowe parafie, aby ułatwić 

ludności spełnianie praktyk religijnych oraz otoczyć opieką kolonistów                      

i osadników.
18

  W okresie ordynariatu biskupa Adolfa Szelążka powstało ogółem    

72 parafie, a sieć administracyjna diecezji składała się z 16 dekanatów i 170 parafii. 

Wybudowano 72 kościoły parafialne i około 100 kaplic oraz utworzono 104 parafie 

rzymsko-katolickie. Dokonało się to ogromnym wysiłkiem i kosztem w bardzo 

trudnych okolicznościach i przy wyjątkowym ubóstwie miejscowej ludności.
19

 

 Istotne miejsce w odnowie kościoła i pogłębieniu życia religijnego diecezji 

miały organizacje i bractwa religijne. Biskup Adolf Piotr polecał i aprobował wiele 

różnych organizacji religijnych.
20

 Szczególną radość sprawiało księdzu biskupowi 

Szelążkowi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, ponieważ miał 

przekonanie, iż osoby w nim stowarzyszone będą świadkami chrześcijańskiej wiary  

i pobożności nie tylko dla siebie nawzajem, ale przede wszystkim dla rówieśniczek 

(...) które nie mają szczęścia należeć do prawdziwego, katolickiego Kościoła 

Chrystusowego. 
21

 

 Ordynariusz wystosował w lutym 1928 roku polecenie ustanowienia Krucjaty 

Eucharystycznej. Celem Krucjaty Eucharystycznej jest rozszerzanie czci 

Eucharystycznego Chrystusa w sercach młodzieży przez częstą Komunię świętą         

i formację zmierzającą do składania duchowych ofiar Jezusowi Chrystusowi 

ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Ksiądz Biskup uważał, że Krucjata 

Eucharystyczna może odegrać ważną rolę w religijnym wychowaniu młodzieży
22

, 

ponieważ oprócz celów nadprzyrodzonych uwzględnia psychologię i upodobanie 

dziecka.
23

 

                                                
17 Tamże s. 159 
18 MDŁ 2 (1927), s. 80 
19 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys Dziejów Diecezji Łuckiej oraz Katedry św. Piotra i Pawła w 

Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, s.25 
20 L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr 

Szelążek człowiek, Pasterz, Założyciel; Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci 

Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999,  s.59 
21 MDŁ 14 (1939), s.336 
22 MDŁ 3 (1928), s.73 
23 Tamże 
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 Analizując wpływ i znaczenie organizacji religijnych dla odrodzenia 

duchowego diecezji należy podkreślić w sposób szczególny Bractwo Nauki 

Chrześcijańskiej, którego celem było głębsze poznanie nauki katolickiej, okazywanie 

pomocy Kościołowi w nauczaniu zasad wiary i jej szerzenie wśród wszystkich 

warstw społecznych
24

 oraz Stowarzyszenie Akcji Katolickiej, które między innymi 

zajmowało się głoszeniem nauk apologetycznych, organizowaniem wykładów 

dotyczących prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.  Ksiądz Biskup zachęcał 

wiernych, aby w dziele rozwoju Akcji Katolickiej nie szczędzili trudu, zasobów 

swojego czasu, posiadanej wiedzy, a nawet w miarę możliwości wspomagali             

ją materialnie.
25

 

Intensywne starania Ordynariusza diecezji łuckiej o odnowę Kościoła             

i pogłębienie życia religijnego wiernych widoczne są w znaczeniu jakie nadał prasie 

katolickiej, książkom katolickim oraz odczytom i wykładom o treści katolickiej.  

Niech obok głosu, który płynie z naszych świątyń. Obok nauki, która płynie z ambon, 

obok dźwięku dzwonów, tonu śpiewu i muzyki kościelnej, niech płynie także słowo 

nauki w postaci słowa drukowanego, w postaci pisma naszego, które pójdzie             

z człowiekiem do jego domu, dotrze do najdalszych krańców parafii, a nieraz 

dostanie się do rąk tego, który progu świątyni zwykle nie przestępuje, i jego             

do kościoła pociągnie.
26

  

Arcypasterz Kościoła w Łucku twierdził, że dla zdobycia i popierania 

wartości najwyższych należy wykorzystać wszystkie siły i możliwe środki, także 

prasę i inne publikacje. W związku z tym w 1926 roku otworzył drukarnię 

diecezjalną, która zajęła się drukiem i kolportażem tygodnika Życie Katolickie, 

Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego, pisma Pro Fide, które poświęcone było 

sprawom duszpasterstwa parafialnego w diecezji oraz broszur, odezw i ulotek.
27

  

W odpowiedzi na nową formę dotarcia do ludzi wierzących ze słowem           

o treści katolickiej oraz zaradzając potrzebie dobrej lektury, w niektórych parafiach 

otworzono biblioteki, organizowano oddziały księgarni katolickich, a nawet starano 

się o uruchomienie kiosku z prasą katolicką.
28

  

 

                                                
24 ŻK 23 (1938), s.364, 20(1933), s.307 
25 A. P. Szelążek, List Pasterski O zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 38; MDŁ 5 (1939),  

s. 295 – 296; 1 (1932), s.56 -58 
26 A.P. Szelążek, List pasterski polecający „Życie Katolickie”, W: MDŁ 9 (1934), s. 133 - 134 
27 A. Chmielewski, Nasz Pasterz, W: MDŁ 12 (1935), s. 320 - 321 
28 Spójnia, 7 –8 (1935), s.4 –5. 12 (1935), s. 198 
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1.2. Formacja duchowieństwa 

 

 

Biskup Szelążek, jako Ordynariusz diecezji łuckiej, troszczył się o dobro        

i potrzeby duchowe nie tylko powierzonych mu diecezjan, ale czuwał i wspierał 

swoich współpracowników. Był przekonany, że odnowa Kościoła i pogłębienie życia 

religijnego mogą się dokonać tylko przez odrodzenie duchowieństwa, które pełni 

posługę służebną wobec ludu. Idea formacji duchowieństwa towarzyszyła Biskupowi  

od samego początku jego pracy w diecezji i można ją dostrzec w uchwałach synodu. 

Przez Synod do odrodzenia kleru – przez odrodzony kler do odrodzenia ludu.
29

 

Ordynariusz Łucki był odpowiedzialny za formację kapłańską. Swój 

obowiązek troski o duchowy poziom i materialny byt kapłanów wyświęconych        

w jego diecezji, jak również kleryków studiujących w seminarium, spełniał               

z ojcowską miłością. Siostra Antonina Dziedziuk wspominała: Ksiądz Biskup kochał 

kapłanów miłością wymagającą, a zarazem delikatną, był dla nich uczynny. Również 

księża autentycznie go kochali.
30

  

Biskup Adolf Piotr wymagał od kapłanów posłuszeństwa i pobożności, dając 

przykład własnym postępowaniem. Odwiedzał księży nie tylko urzędowo                  

i kanonicznie, ale znajdował czas, aby przebywać z nimi prywatnie. Odwiedzał 

księży potrzebujących Jego pomocy i wsparcia.
31

 Jego troska o życie wewnętrzne 

kapłanów była widoczna na każdym kroku. Wobec uchybień i odstępstw kapłanów 

interweniował osobiście prośbą, modlitwą, a gdy zaistniała taka konieczność           

na kolanach prosił, aby poprawili swoje życie.
32

 

Ordynariusz diecezji łuckiej stawiał wysokie wymagania duszpasterzom oraz 

oczekiwał od kapłanów sprawiedliwego i pobożnego życia. Kapłan, bardziej niż ktoś 

inny, potrzebuje dobrej sławy, aby spełniając wysokie swoje posłannictwo (...) mógł  

z <otwartym czołem> głosić z ambony prawdę i cnotę, a karcić fałsz                          

i występek.
33

 Pouczał: Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien równie nauką jak           

                                                
29 MDŁ 12 (1935), s. 320 
30 A. Dziedziuk, Formularz pytań na temat życia i cnót Ks. Biskupa A.P. Szelążka, ArST bs. s.5 
31 W. Batowski, Ankieta- moje wspomnienie o Ks. Biskupie A. Szelążku, Warszawa – Radość 1985, 

ArST sygn. E/V-b 
32 K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. Ks. Biskupie Adolfie Szelążku, Szczytno 24.11. 1985,  

ArST sygn. E/V-b, s.1 
33 A. P. Szelążek , O obmowie, rps kaz. 1888, ArST sygn. E/II-g, s. 8 
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i świętością. Ponieważ nauka, bez życia świętego rozzuchwala człowieka, świętość 

zaś bez nauki niepożytecznym go czyni.
34

 

Biskup Adolf Piotr był wdzięczny Bogu za dar kapłaństwa i zdawał sobie 

sprawę, że być kapłanem Jezusa Chrystusa stanowi niezwykły zaszczyt,                  

ale i odpowiedzialność. W tym duchu starał się formować duchowieństwo swojej 

diecezji. Jest to największy zaszczyt - napisał w jednym ze swoich listów - być 

obdarzonym godnością kapłańską, ponieważ spełniasz funkcje, które przewyższają 

nawet godność aniołów.
35

 

Pasterz diecezji łuckiej podkreślał, że cała działalność kapłana powinna być 

przeniknięta miłością Boga i dusz nieśmiertelnych, powinna przynaglać kapłana     

do składania siebie i swoich zdolności Bogu w ofierze dla dobra powierzonego      

mu ludu. Kapłan ... ma zbawić nie tylko siebie, ale i innych do nieba prowadzić.
36

  

Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek w formacji duchowieństwa podkreślał,   

iż duchowe zjednoczenie z Chrystusem oraz zależność od Niego nie pozwalają 

kapłanowi uwzględniać w posłudze osobistych celów. Cel kapłana (...) jest taki sam, 

jaki był cel przyjścia Syna Bożego na ziemię. On przyszedł, aby ludzie mieli życie 

łaski, ...aby świat poznał Ojca.
37

 Poznać Ojca to znaczy wiedzieć, że jest się 

kochanym bezwarunkową miłością. Kapłan ma wskazywać wiernym, gdzie mogą 

znaleźć pełnię życia i miłości. Może to uczynić tylko wtedy, jeśli sam kroczy drogą 

nadprzyrodzoną. Ksiądz Biskup napisał w notatkach: Od kapłana dopomina się 

wyższego życia, wyższych dążeń.
38

 

Troska o dobro Kościoła w diecezji łuckiej przejawiała się nie tylko poprzez 

odpowiednią formację już wyświeconych kapłanów. Biskup A. P. Szelążek zwracał 

szczególną uwagę na właściwe i odpowiednie przygotowanie duszpasterskie 

kandydatów do kapłaństwa. Wkładał wiele troski w wychowanie młodego 

duchowieństwa, zarówno przez nauczanie jak i kierownictwo.
39

 Postarał się,          

aby Seminarium Duchowne zostało gruntownie zreformowane i wyposażone.           

W 1928 roku otworzył we Włodzimierzu Wołyńskim Mniejsze Seminarium, w celu 

podniesienia poziomu naukowego. Stanowiska wychowawcze w Seminarium           

                                                
34 A. P. Szelążek, Kościół a nauka, rps kaz., ArST sygn. E/II-g, s. 18 
35 A.P. Szelążek, List do ks. Proboszcza, 08.06.1944,  ArST sygn. E/IV-f,  s.1 
36 A.P. Szelążek, Reguła życia, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II – g, s. 42 
37 A. P. Szelążek, O powołaniu, rps kaz., 1899,  ArST sygn. E/II-g, s.17 
38 A.P. Szelążek, Konferencja do kapłanów, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II - f s. 2 
39 Pius XI, List do Ks. Bp A. P. Szelążka z okazji 50 - lecia kapłaństwa, W: Życie Katolickie 

38 (1938),  s.603 
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w Łucku Ordynariusz powierzył osobom wysoko wykształconym i uformowanym 

wewnętrznie, tak by wychodzący z seminarium absolwenci byli pobożnymi               

i światłymi kapłanami.
40

 

Wrażliwość duszpasterska Arcybiskupa skierowana była na urabianie 

wewnętrznej postawy kleryków z powodu głębokiego przekonania,                           

iż (...) o powodzeniu pracy pasterskiej decyduje napięcie łaski Bożej w duszy 

kapłana.
41

 Biskup Szelążek wielokrotnie przypominał klerykom oraz wyświęconym 

już księżom, że kapłan ma być w sposób stały zjednoczony z Chrystusem, albowiem 

występuje w Jego imieniu. 

Przyszli kapłani chętnie brali udział we Mszy świętej w Katedrze w Łucku, 

którą celebrował biskup Szelążek. Przychodzili również w niedzielę do kaplicy        

w pałacu biskupim, aby służyć Arcypasterzowi. Biskup Szelążek celebrował 

Eucharystię zawsze bardzo pobożnie, co było świadectwem jego kapłańskiej 

gorliwości. Jeden z kapłanów diecezji łuckiej, który jako kleryk spotkał księdza 

biskupa Szelążka napisał: Fascynował nas gdy odprawiał i kiedy przemawiał.
42

 

Po Mszy świętej Duszpasterz diecezji miał zwyczaj zapraszania kleryków     

na śniadanie. Czas spędzony z alumnami seminarium był dla Księdza Biskupa 

niezwykle ważny. Rozmawiał z nimi, pouczał, dopytywał się o problemy związane    

z życiem codziennym, starał się rozpoznać ich osobowość oraz wyczucie spraw 

Kościoła.
43

 Często obdarzał ich niespodziankami z różnych okazji, a gdy wracał        

z podróży zagranicznych przywoził im różańce i dzielił się wspomnieniami. Biskup 

Adolf  Piotr starał się wytworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i prawdy.
44

  

Rozważając zagadnienie formacji kapłańskiej, o którą zabiegał Ordynariusz 

diecezji łuckiej w trosce o jej dobro i duchowe potrzeby, należy wspomnieć              

o utworzonej przez Księdza Biskupa Sekcji Kaznodziejskiej przy Kurii Biskupiej. 

Powstała ona w marcu 1936 roku w wyniku obrad Konferencji Dziekanów Diecezji   

i miała na celu pokierowania i ożywienia sprawami kaznodziejstwa, tak by podniosło 

                                                
40 E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, 

s.81 - 82 
41 MDŁ 2 (1927), s.81 
42 W. Batowski, Ankieta- moje wspomnienie o Ks. Biskupie A. Szelążku, Warszawa – Radość 1985, 

ArST sygn. E/V-b 
43 E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, 

s.84 
44 K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. Ks. Biskupie Adolfie Szelążku, Szczytno 24.11. 1985,  

ArST sygn. E/V-b, s.1 
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się na wyższy  poziom. Biskup Szelążek osobiście wyznaczył osoby odpowiedzialne 

za dzieło odrodzenia gorliwości i umiejętności w przemawianiu do ludzi.
45

  

W czasie trwania rekolekcji kapłańskich Ojciec diecezji łuckiej czuwał nad 

ich przebiegiem, w miarę możliwości przyjeżdżał do kapłanów odprawiających 

rekolekcje, by ich wysłuchać i podnieść na duchu, zachęcał do ciszy i skupienia.  

Ksiądz Biskup sam zaznaczył, że jego pasterska troska o formację 

duchowieństwa ma zawsze tylko jedno na celu (...) aby kapłani zawsze i obficie tego 

życia duchowego mieli w sobie, aby w życiu moim - mogły się spełnić słowa Pana 

Jezusa z Ostatniej Wieczerzy – <Ojcze święty strzegłem, tych których mi dałeś           

i żaden z nich nie zginął>.
46

 

   

 

1.3.  Kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

  

 

 Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek zatroskany o dobro i potrzeby duchowe 

diecezji łuckiej szerzył wśród wiernych kult świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 

przede wszystkim ogłaszając ją patronką swojej diecezji. Dokonało się to dnia        

14 grudnia 1927 roku mocą dekretu wydanego przez papieża Piusa XI 

ustanawiającego świętą Teresę z Lisieux patronką Kościoła Diecezji Łuckiej.
47

  

 Ordynariusz diecezji wystosował specjalny List pasterski o ustanowieniu 

świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, który został odczytany 

we wszystkich parafiach 3 października 1928 roku. Ksiądz Biskup wyraża w nim 

głęboką radość z powodu opieki nad diecezją świętej Teresy, która jest świadkiem 

prawdy i (...) dzielną jej obronicielką.
48

  Pasterz diecezji był przekonany, że w dobie  

szeroko posuniętej laicyzacji oraz walki z religią, św. Teresa zwycięży w walce 

duchowej o sprawiedliwość i właściwe poszanowanie praw Chrystusowych. Ksiądz 

Biskup wierzył, że za wstawiennictwem Małej Świętej ludzie powrócą do Boga.  

                                                
45 MDŁ 4 (1936), s.140 
46 MDŁ 2 (1927), s. 613 
47 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys Dziejów Diecezji Łuckiej oraz Katedry św. Piotra i Pawła 

w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, s.25 
48 A.P. Szelążek, List Pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, W: Jedniodniówka, Łuck 1928. s. 2 
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Biskup Adolf Piotr św. Teresę od dzieciątka Jezus, której mieczem w walce 

zawsze była miłość, stawiał jako wzór do naśladowania. Zwycięstwo i odrodzenie 

duchowe diecezji powinno się dokonać na drodze miłości. Polecał swoim wiernym,               

by podobnie jak święta Teresa we wszystkim szukali Boga, troszczyli się o czystość   

i prostotę serca. Zachęcał do wejścia na drogę dziecięctwa duchowego, czyli           

na drogę całkowitego zdania się na Boga. W liście pasterskim możemy przeczytać: 

Niech nikt w diecezji nie waha się poznać życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus           

i tej drogi, którą ona nakreśliła, a która prowadzi do świętości.
49

 I dalej: Droga 

dziecięctwa duchowego dostępna jest dla wszystkich ludzi bez różnicy wieku i stopnia 

oświecenia(...).
50

 

 Biskup Łucki wzywał duchowieństwo i wiernych, aby w modlitwach           

do świętej i potężnej w swym wstawiennictwu Patronki prosili nieustannie o pomoc 

we wszystkich sprawach doczesnych i nadprzyrodzonych. Jego życzeniem                 

i najwyższym pragnieniem było, aby ziemia wołyńska stała się (...) ojczyzną 

świętych, dzielnicą błogosławioną przez Boga.
51

 Chciał, aby nadprzyrodzone życie 

świętej Teresy od Dzieciątka Jezus poprzez jej bliskość, jako Patronki diecezji, 

oddziaływało na życie osób tworzących wspólnotę Kościoła lokalnego. Chciał,      

aby ludzie trwający w niewoli grzechów odważnie weszli na drogę nawrócenia,        

a obojętni w  wierze i zaniedbani w pełnieniu obowiązków religijnych wykazali 

gorliwość w religijności i w ten sposób swoim świadectwem pociągali innych         

do Boga. Ksiądz Biskup modlił się o to w następujących słowach: Do ciebie,         

św. Tereso od Dzieciątka Jezus, zwracamy się z pokorną prośbą, o szczególny 

patronat nad nami. Osłoń nas od niebezpieczeństw wszystkich, tak duchowych, jak     

i doczesnych; pokieruj sprawami diecezji dla większej chwały Bożej i dopomóż 

osiągnąć te zadania, które wyznaczyła nam Opatrzność Boża. (...) U stóp ołtarzy 

twoich korząc się, w imieniu swoim, duchowieństwa i wiernych ślubuje                      

ci zachowanie twych świętych wskazań, aby wszystkie serca zapłonęły tą miłością 

Bożą, którą w nich zapalać pragniesz. Amen.
52

 

W celu zaspokojenia potrzeb duchowych wiernych Diecezji Łuckiej, 

związanych z kultem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ksiądz biskup                   

A. P. Szelążek zachęcał zarówno duchowieństwo, jak i członków kościoła               

                                                
49 Tamże s.6 
50 Tamże  
51 Tamże 
52 Tamże 
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do urządzania nowenn i triduum z procesjami i akademiami przed uroczystością    

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która przypadała 3 października. Nabożeństwa       

do świętej Teresy odbywały się zazwyczaj przy wystawionym Najświętszym 

Sakramencie. Podczas nowenny głoszone były konferencje lub kazania, 

przygotowane przez starannie dobranych mówców. Słowo kierowane do wiernych 

często miało charakter apologetyczny i oparte było na tle życia świętej Teresy              

od Dzieciątka Jezus.
53

 

Kult świętej Teresy od Dzieciątka Jezus rozpowszechniany na terenie diecezji 

łuckiej przez Ordynariusza, w celu odnowy i pogłębienia życia religijnego wiernych, 

widoczny był w funkcjonowaniu grup, którym z decyzji Biskupa Szelążka 

patronowała święta Teresa z Lisieux.  Dużym poparciem wśród nich cieszyły się 

Kółka św. Teresy. Zgrupowana w nich była młodzież żeńska, która jako cel stawiała 

sobie doskonalenie się w miłości Bożej oraz pomaganie św. Teresie w pociąganiu 

innych do Jezusa, by uczynić Go Królem dusz. Każda osoba zaangażowana w dzieło 

Kółek świętej Teresy zobowiązywała się, że będzie: pielęgnowała w sobie powołanie            

św. Teresy, wyrażone przez Nią w słowach: „Kochaj Boga i szerz Jego miłość”.
54

  

Ksiądz Biskup uważał, że młodzież powinna być kształtowana w duchu 

świętej Teresy, cieszył się istnieniem organizacji, która pielęgnowała w duszach 

młodych ludzi skarb dziecięctwa duchowego, dlatego żywo zachęcał do uczestnictwa 

i troski o rozwój Kółek świętej Patronki.
55

 

Warto nadmienić, że Ksiądz Biskup obejmował swoją troskliwą opieką        

nie tylko młodzież, ale również dzieci. Jego życzeniem było, aby święta Teresa była 

znana, czczona i miłowana także przez najmłodsze dzieci. W celu szerzenia kultu 

świętej Teresy od Dzieciątka Jezus wśród najmłodszej dziatwy polecił wraz               

z Komitetem Diecezjalnym powołać Komitety Rodzicielskie, Organizacje religijne    

i społeczne, które zajęły by się odpowiednią formacją dzieci zwłaszcza 

pozaszkolnych, do przeżywania corocznych uroczystości ku czci św. Teresy           

od Dzieciątka Jezus.
56

 

Kult świętej Teresy wkomponowany był w całość ideału odnowy diecezji 

łuckiej. Obejmował również zagadnienie formacji kapłańskiej. Ksiądz biskup 

Szelążek opracował  projekt Kapłańskiego Zgromadzenia Sług św. Teresy               

                                                
53 MDŁ 1 (1926),  s.124; 9 ( 1928) s. 387 - 399 
54 J. Majchrzycki, Ustawa Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1928, s.5 
55 J. Majchrzycki, Powołanie Teresek, W: Jedniodniówka, Łuck 1928,  s. 23 
56 MDŁ 9 (1928),  s.389;  3 ( 1939),  s. 125 - 126 
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od Dzieciątka Jezus, które miało kształtować życie kapłanów w duchu świętej 

Teresy. W sprawie reguły Zgromadzenia konsultował się z Matką Agnieszką – 

rodzoną siostrą świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, prosząc, by wyraziła swoją 

opinię  i ewentualnie podała uwagi.
57

 

Podejmując rozważania na temat kultu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus           

na terenie diecezji łuckiej, należy wspomnieć o celu, jaki przyświecał Pasterzowi 

diecezji w podejmowanych przez niego działaniach. W zarządzeniu w sprawie 

przygotowania pierwszego święta ku czci Patronki diecezji napisał: Wszystko         

zaś zbiegać się powinno do  jednego ogniska, do jednego celu (...) do rozpalania 

miłości Bożej w duszach ludzkich. Może niejedna dusza ludzka powstanie                  

z martwych, może wiele znajdzie w tych dniach uroczystych uzdrowienie i utrwalenie 

w cnocie. Otwórzmy drogę dla nowych triumfów łaski Bożej.
58

 Zbawienie dusz          

i doprowadzenie ich do autentycznego życia w świętości to główny cel czci 

oddawanej św. Teresie od Dzieciątka Jezus, w rozumieniu Biskupa Łuckiego.  

 Szerzenie kultu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i dbałość o jego rozwój 

widoczny był również w tym, że za czasów ordynariatu księdza biskupa Adolfa 

Piotra wzrosła liczba kościołów pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus,        

a także pojawiły się w świątyniach obrazy i figury świętej Patronki Diecezji.
59

 

 

 

1.4.  Formy pobożności maryjnej 

 

 

W trosce o dobro i potrzeby duchowe diecezji łuckiej ksiądz biskup             

A. P. Szelążek w czasie swojego ordynariatu dbał o należną cześć i uwielbienie 

oddawane Najświętszej Maryi Pannie. Propagował różnorodne formy pobożności 

maryjnej  wśród wiernych Kościoła diecezji łuckiej, dając osobisty przykład wielkiej 

miłości do Matki Syna Bożego. 

                                                
57 E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, 

s.64; MDŁ 10 (1928),  s. 434 - 443 
58 MDŁ 9 (1928),  s. 388 
59 J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Diecezji Łuckiej, W: Jedniodniówka, Łuck 

1928,  s. 16 – 17; MDŁ 3 (1928) , s. 389; A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 10.10.1928, 

ArST sygn. E-IV-g 
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Pomoc w rozwoju życia chrześcijańskiego na terenie diecezji łuckiej biskup 

Szelążek widział w osobie Najświętszej Maryi Panny.  Oto Matka Najświętsza        

na rękach swoich niesie źródło życia nadnaturalnego: Jezusa Chrystusa. Do Niej 

śpieszmy, abyśmy to Życie otrzymali. (…) Ona Najświętsza Maryja Panna zna 

tajemnicę wytrwania w dobrym.
60

  

Ksiądz biskup A. P. Szelążek uwzględniał fakt, że siły naturalne człowieka   

są niewystarczające do spełniania zadań zmierzających do zmiany oblicza tego 

świata w duchu odnowy moralnej. Moc dostateczna płynie z życia 

nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Jezus Chrystus. Człowiek ochrzczony 

otrzymał życie łaski w momencie przyjęcia sakramentu Chrztu świętego,                

ale powinien jeszcze nieustannie rozwijać je i umacniać, w czym pomaga 

człowiekowi najlepiej Najświętsza Maryja Panna.
61

 

Biskup Adolf Piotr zachęcał wiernych do ufnego i wiernego oddania się 

Najświętszej Maryi Pannie. Podkreślał, że Maryję wiążą ścisłe związki z dziejami 

ludzkości, a co za tym idzie z dziejami każdego człowieka. Dzieje ludzkości 

niezrozumiałe są, jeżeli nie uwzględnimy w tych dziejach rządów Ducha 

Przenajświętszego, udziału Syna Bożego; jeżeli nie uwzględnimy w życiu człowieka 

znaczenia łaski Bożej i pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny w rozdziale            

tej łaski.
62

 

Biskup Szelążek wierzył, że Maryja może uprosić chrześcijaninowi rozwój 

życia religijnego. Sprowadził do diecezji cudowny obraz Matki Bożej 

Latyczowskiej,
63

 mając nadzieję, iż cudowny obraz wyjedna ziemi łuckiej 

błogosławieństwo oraz potrzebne łaski. W modlitwie na uroczystość odsłonięcia 

ołtarza w Katedrze Łuckiej  podczas wieczornego nabożeństwa żarliwie prosił Panią 

Podola i Wołynia: I jedno jeszcze, najwyższe, przedstawiam Ci błaganie. Wyjednaj 

nam u Syna Swojego Jezusa Chrystusa wiarę, nadzieję i miłość tak wielką i żarliwą, 

                                                
60 A.P Szelążek, Nieustająca pomoc Maryi, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II – f, s.8 
61 Tamże 
62 A.P. Szelążek, Radość wypełnia serca, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II – g, s. 1 
63 Obraz namalowany na początku XVII wieku, na wzór Matki Boskiej Śnieżnej z Bazyliki Santa 

Maria Maggiore w Rzymie. W 1606 roku Ojcowie Dominikanie przybyli wraz z tym obrazem na 

Podole do Latyczowa. Słynął on wieloma łaskami i cieszył się niezwykłą czcią mieszkańców 

Wołynia. Obraz przenoszony był w różne miejsca. Ostatecznie umieszczono go w Warszawie. Ksiądz 

biskup A. P. Szelążek  w porozumieniu z Ks. Kard. Aleksandrem Kakowskim postanowił sprowadzić 

Cudowny Obraz do Łucka. Ponieważ po pożarze katedry w Łucku świątynia nie posiadała 

odpowiedniego ołtarza tymczasowo umieścił go w  kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w 

Lubomlu. Cudowny Obraz Matki Bożej Latyczowskiej został uroczyście przewieziony do Łucka dnia 

18 listopada 1935 roku i umieszczony w wielkim ołtarzu w katedrze. Zob. H. I. Szumił, Sanktuarium 

Matki Bożej Latyczowskiej, Sandomierz 1994 
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by cała nasza Diecezja Łucka – a i cała Polska – stała się żywym królestwem życia 

nadprzyrodzonego.
64

 

Duszpasterz  diecezji łuckiej świadomy był, jak wielu ludzi daje się uwodzić 

rozmaitym fałszywym naukom w zakresie religii. Wiedział, że w sprawach wiary       

i zbawienia, ludzie doświadczają licznych niebezpieczeństw, z powodu nieustannie 

szerzonych nauk niezgodnych z prawdami wiary. Serce Księdza Biskupa zajmowała 

troska, że posłuch dany uwodzicielom może u wielu osób spowodować upadek          

w wierze. Pasterz Kościoła ratunek dla ludzi w tej dramatycznej sytuacji widział      

we czci oddawanej Najświętszej Maryi Pannie i mocy Jej wstawiennictwa.
65

 

Wierzył, że losy wiary katolickiej w Ojczyźnie spoczywają w rękach Królowej -           

Maryi Panny. Ufał, że Najświętsza Maryja Panna wstawi się za wiernymi diecezji 

łuckiej u swojego Syna Jezusa Chrystusa. Maryja jest Matką powołanych do życia 

łaski, usprawiedliwionych i w łasce trwających. Nikt korzystniej za nami przemawiać 

nie może do Zbawcy naszego, nad tę Przeczystą Dziewicą.
66

 W swoich naukach        

z przekonaniem twierdził, że (...) gdy Maryja wypowiada swe modlitewne 

wstawiennictwo, ono nie może być odrzucone.
67

 

Widząc niebezpieczeństwa ze strony szerzącego się ateizmu oraz kontynuując 

dzieło odnowy Kościoła ksiądz biskup Szelążek w modlitwie powierzał naród           

i Kościół opiece Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy: Spraw o Matko, 

niech w całym narodzie naszym zapanuje miłość Boga i ludzi, poszanowanie prawa 

Bożego i Kościoła Świętego; wśród .... społeczeństwa niech się szerzy zgoda i pokój, 

niech znikną kłótnie i nieporozumienia, niech rodziny nasze wspierają się                 

na podwalinach wiary świętej i obyczajów chrześcijańskich; niech niewiasty świecą 

przykładem skromności i pobożności, niech dziatki nasze wzrastają w ukochaniu 

Boga i bojaźni Bożej, abyśmy wszyscy połączyli się w jeden lud Boży, w jedno Boże 

Królestwo z Tobą Maryjo jako Królową Polski. Święta Maryjo, Matko Boża i nasza 

Matko Nieustającej Pomocy, Opiekunko i Królowo (...) módl się za nami grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
68

 

                                                
64 J. Pomorski, Zarys tułaczej historii cudownego wizerunku Matki Boskiej Latyczowskiej – Podola    

i Wołynia Pani, Puławy 1987 s. 10 
65 A.P. Szelążek, Radość wypełnia serca, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II – g, s. 5 
66 A. P. Szelążek, Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, rps kaz. z dn. 26.I.1889, ArST sygn. 

E/II-g 
67 A.P. Szelążek, Radość wypełnia serca, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II – g, s. 5 
68 Tamże, s. 5-6 



 20 

 Biskup A. P. Szelążek podkreślał ciążące na katolikach obowiązki wobec 

Jezusa Chrystusa i Jego Matki Najświętszej. Skarby, których nam Bóg użycza przez 

Maryję nie mogą być zamknięte i niedostępne dla ogółu, lecz promieniować powinny 

na całe otoczenie, dla chwały Bożej, Jego Matki Najświętszej i dla zbawienia dusz.
69

 

 Ordynariusz diecezji łuckiej zapewniał, że naśladując Najświętszą Maryję 

Pannę promieniować będziemy czystością duszy, ofiarnością i gotowością służenia 

innym. Każdy człowiek emanuje na bliźniego swoją postawą moralną. W jednym    

ze swoich kazań napisał: Trzeba się starać, abyśmy szerzyli dobro na innych.
70

 

Uważał, że jeżeli wierni Kościoła naśladować będą Najświętszą Maryję Pannę          

to swoim życiem pociągną innych do żywej wiary i przyczynią się tym                     

do odrodzenia diecezji łuckiej. Ksiądz biskup Szelążek zachęcając do współpracy       

z Matką Zbawiciela uwzględniał jednak wolność człowieka, o czym świadczą  

słowa: Od nas zależy współdziałanie z Jej działalnością.
71

 

Biskup Łucki życzył sobie, aby wierni zwracali się do Najświętszej Maryi 

Panny we wszystkich sprawach dnia codziennego. Maryja jest pomocą nie tylko        

w rzeczach nadprzyrodzonych, ale przez Maryję płyną niezliczone łaski na życie 

doczesne.
72

 Podkreślał, że Bóg pragnie człowiekowi pomagać we wszystkich jego 

doświadczeniach i cierpieniach, czego zapewnienie posiadamy w słowach Jezusa 

Chrystusa zawartych w Ewangelii, a Maryję Najświętszą nam dał, jako narzędzie 

swego miłosierdzia.
73

 Cuda, które czyni poprzez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny mają nas zachęcać do oddawania Jej czci.  

Pasterz diecezji szczególnie zwracał uwagę swoich wiernych na to, że mogą 

znaleźć u Maryi ukojenie i pocieszenie w bólu i udręce. Przypominał słuchającym 

jego nauk, że Matka Zbawiciela sama doświadczyła cierpienia i dlatego jawi się nam 

nie tylko jako Matka Światłości, ale (...) nade wszystko jest współczującą Matką.       

I chociaż przebywa w wiekuistym szczęściu, waży każdą łzę zbolałej duszy, jak swoją 

własną, aby podać ratunek i rany zagoić.
74

 

 Ksiądz Biskup starając się o pogłębienie życia duchowego diecezjan widział 

ratunek dla dusz w czystości i pokorze, a za wzór w tych cnotach stawiał Najświętszą 

Maryję Pannę. Matka Boża (…) pokorę umiłowała, tej pokorze przypisuje swe 

                                                
69 Tamże, s. 14 
70 A.P. Szelążek, Nieustająca pomoc Maryi, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E /II – f,  s.7 
71 Tamże,  s.1 
72 Tamże 
73 Tamże  
74 A.P. Szelążek, Radość wypełnia serca, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E/II – g, s. 2 
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wywyższenie.
75

 Co więcej: Pokora nie jest poniżeniem człowieka. To prawda!          

To uznanie zależności od Boga. Ona rozszerza serca dla służenia dobru ogólnemu.
76

  

 Ksiądz Biskup był przykładem dla innych na drodze kroczenia śladami 

Niepokalanie Poczętej Maryi. W liście do Haliny Jander napisał: Od dawna ufam 

całkowicie Niepokalanemu Sercu NMP. Jej te wszystkie troski i obawy do stóp 

składam. (...) Maryja może nas nauczyć, jak niepokalane powinny być nasze 

serca(...).
77

 Często widziano biskupa Szelążka z różańcem w ręku. Modlił się          

do Najświętszej Maryi Panny nieustannie, także w godzinie śmierci.
78

 W ogrodzie 

seminaryjnym w Łucku z jego woli postawiono figurę Matki Bożej. 
79

  

 

 

Reasumując, należy podkreślić, że duchowy wpływ księdza biskupa Adolfa 

Piotra Szelążka na diecezję łucką wyrażał się przede wszystkim w autentycznej 

trosce o dobro i potrzeby duchowe diecezji łuckiej.  

Ordynariusz diecezji pragnął odnowy Kościoła i pogłębienia życia 

nadprzyrodzonego wśród wiernych i duchowieństwa. Wszystkie Jego starania 

skoncentrowane były na ukształtowaniu w powierzonej Jego pieczy wspólnocie 

Kościoła postawy systematycznej i gorliwej modlitwy. Zabiegał o skierowanie 

ludzkich dążeń ku rzeczom nadprzyrodzonym i nieprzemijającym oraz skupienie 

wszystkiego wokół Jezusa Eucharystycznego. Chciał, aby głębokie życie religijne 

laikatu, a przede wszystkim kapłanów, było świadectwem wiary wobec tych, którzy  

ignorowali naukę Kościoła i przeciwstawiali się Ewangelii. 

Dążąc do odnowy diecezji łuckiej nie zapominał o darze Kościoła jakim        

są święci. Pragnął czerpać ze skarbca Kościoła łaski udzielane za wstawiennictwem 

świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, którą czcił i kochał. Widział świętą Teresę jako 

dar na czasy Jemu współczesne. Głęboko wierzył, że jej doktryna Małej drogi 

Dziecięctwa Duchowego może przemienić serca wielu ludzi, dlatego propagował        

z wielkim zapałem i entuzjazmem jej duchowość.  

Najświętsza Maryja Panna była dla biskupa Szelążka przede wszystkim 

Matką Pomocy Nieustającej.  Matką, o Przeczystym Sercu, w którym znajdujemy 

                                                
75 A.P. Szelążek, Nieustająca pomoc Maryi, W: Materiały Warsztatowe, rps ArST sygn. E /II – f,  s. 1 
76 Tamże  
77 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander z dn. 31.VIII. 1946, ArST  sygn. E/IV-f, s.2 
78 Krótki opis choroby i zgonu Biskupa Szelążka napisany przez siostry Franciszkanki, Bierzgłowo 

Zamek, 27. II. 1950, ArST sygn. E/I-f. 
79 A. P. Szelążek, List do Ks. Prałata S. Figielskiego, Bierzgłowo 17. IX. 1946, ArST sygn. E/IV-f 
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łaski i cnoty potrzebne w życiu chrześcijańskim. Chciał zaszczepić w wiernych 

autentyczne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, by potrafili z zaufaniem 

zwracać się do Matki Syna Bożego, prosząc za Jej wstawiennictwem o łaski              

i błogosławieństwo w każdej chwili swego życia. Pokorną i poddaną woli Bożej 

Dziewicę stawiał jako wzór świętości. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

 Założyciel i protektor Zgromadzenia Sióstr  

św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

 

 

 Ksiądz biskup A. P. Szelążek troszczył się o dobro i duchowe potrzeby 

diecezji łuckiej.  Cieszył się każdym aktem wiary i pobożności rodzącym się wśród 

wiernych i duchowieństwa. Ordynariusz diecezji łuckiej był głęboko przekonany,     

iż proces duchowego odrodzenia się Kościoła na Wołyniu zakończy się triumfem 

Chrystusa w duszach ludzkich, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę                         

z zagrażających mu niebezpieczeństw. Diecezja łucka wciąż borykała                       

się z poważnymi trudnościami i wzrastającymi duchowymi potrzebami wiernych. 

 Chcąc zaspokoić naglące potrzeby Kościoła i społeczeństwa ksiądz biskup  

A. P. Szelążek przyczynił się do powstania Zgromadzenia Sióstr św. Teresy            

od Dzieciątka Jezus. Nowemu Zgromadzeniu nadał określoną duchowość, wytyczył 

kierunek apostolstwa, a także wskazał cel doskonałości na drodze dziecięctwa 

duchowego, dając siostrom wytyczne oraz wzór do naśladowania w osobie            

św. Teresy z Lisieux. Sam osobiście wykazał radykalną postawę w kroczeniu 

śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 

 

 2.1. Utworzenie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy 

        od Dzieciątka Jezus 

  

 

 Ksiądz biskup A. P. Szelążek podjął ordynariat w diecezji łuckiej, która 

znajdowała się w specyficznym położeniu kulturalnym, politycznym i historycznym. 

Chcąc scharakteryzować sytuacje społeczno-religijną wiernych, w diecezji 

obejmującej swoim terytorium ziemie Wołynia i Polesia - w czasie trwania 

ordynariatu księdza biskupa Szelążka - należy podkreślić, iż diecezja była 
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różnorodna pod względem wyznaniowym i narodowościowym. Brakowało na jej 

terenie kapłanów i świątyń katolickich, istniały bardzo duże odległości pomiędzy 

poszczególnymi kościołami parafialnymi. Polacy masowo włączani byli                   

do prawosławia i doświadczali procesu rusyfikacji. Istniał ogólny i przygnębiający 

upadek obyczajów, obojętność religijna i lekceważenie Przykazań Bożych. Dzieci      

i młodzież nie uczęszczały do szkoły. Na terenie Wołynia często dokonywano 

bratobójczych walk i najazdów.
80

 

 Diecezja łucka (…) uchodziła w opinii biskupów polskich za jedną                  

z najtrudniejszych diecezji. Bp A. Szelążek wiedział o tym w chwili objęcia rządów. 

Mimo to, pokochał swoja diecezję ojcowską miłością i zapragnął dołożyć wszelkich 

starań, by zdobyć ją dla Królestwa Bożego.
81

   Ksiądz Biskup  zdawał sobie sprawę  

z odpowiedzialności, jaka została na niego nałożona w momencie ingresu do Katedry 

w Łucku. W liście do Karmelitanek z Lisieux napisał: Diecezja Łucka położona jest 

na skrajnym Wschodzie Polski; jest to pogranicze Rosji (Bolszewii). Z tej strony 

bardzo łatwo przenika propaganda komunistyczna i prowadzona jest ona 

nieustannie. Również inne tendencje polityczne utrudniają działalność katolicką              

i religijną. Wiele się mówi o bardzo żywej propagandzie pewnej doktryny 

sekciarskiej, na wpół rosyjskiej, na wpół niemieckiej, zwanej sztundyzmem. 

Terytorium diecezji jest bardzo wielkie – 30 000 km2. Ludność katolicka jest 

nieliczna i rozproszona w tych przestworzach. Liczba kapłanów jest bardzo mała – 

140! Oto jakie są trudności! Jestem przekonany, że Bóg chce, abym tam się udał.      

A więc chrońcie, brońcie, ratujcie moją duszę i dusze wszystkich, którzy zostali mi 

powierzeni. 
82

  

 W liście do Matki Agnieszki, rodzonej siostry św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, z którą utrzymywał ożywiony kontakt, biskup Adolf Piotr zwierzył się: 

Pragnę poświęcić moja diecezję w sposób specjalny(…) św. Teresie od Dzieciątka 

Jezus.
83

 Oddanie diecezji pod opiekę i wstawiennictwo Świętej Karmelu nie było 

jedynym projektem Ordynariusza. Biskup Łucki zapragnął, widząc całą 

skomplikowaną sytuację religijna i społeczną, złożone warunki w oświacie                 

i szkolnictwie, szczególnego zaangażowania w sprawy diecezji osób zakonnych. 
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Uważał, że pomoc zgromadzenia zakonnego w pracy apostolskiej i charytatywnej 

jest nieodzowna w okolicznościach, jakich znajdował się Kościół na terenie 

Wołynia.  

 Ksiądz biskup Szelążek cenił osoby konsekrowane i ich sposób życia. Otaczał 

pasterską opieką istniejące w diecezji zgromadzenia zakonne i starał się                     

je wspomagać. Cieszył się ich działalnością i doceniał udział w duchowym 

odrodzeniu diecezji. Mimo licznie istniejących już domów zakonnych na ziemi 

łuckiej Biskup Szelążek chciał nieć własne Zgromadzenie, chciał mieć swoje 

Siostry.
84

   

 Ordynariusz łucki w 1936 r. wysłał do Kongregacji Zakonów w Rzymie 

prośbę o zatwierdzenie dwóch nowych zgromadzeń zakonnych. Stolica Apostolska 

zezwoliła na utworzenie tylko jednego – Zgromadzenia Sióstr św. Teresy                 

od Dzieciątka Jezus i dała ks. Biskupowi odpowiednie upoważnienia, aby mógł 

prawnie zorganizować zgromadzenie i udzielić niektórych dyspens.
85

 Wobec 

zaistniałej możliwości Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało 

prawnie erygowane 1 sierpnia 1936 roku. Powstało dzięki Ordynariuszowi diecezji 

łuckiej księdzu biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi, który stał się jego 

prawnym i duchowym opiekunem. 

 Duszpasterz diecezji bardzo cieszył się faktem powołania Kongregacji Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Chciał, aby nowa rodzina zakonna swoim 

charyzmatem wpływała na odrodzenie i pogłębienie życia religijnego w diecezji. 

Biskup łucki oczekiwał, że siostry swoim życiem i posługą przyczynią się                      

do umocnienia i wzrostu kultu Patronki diecezji. Swoją radość z powodu erekcji 

nowego zgromadzenia biskup A.P. Szelążek dzielił z siostrami z Zakonu Matki 

Bożej z Góry Karmel w Lisieux: Za dar i łaskę, łaskawość od Boga i św. Teresy 

mogę uważać to, że udało mi się utworzyć w mojej diecezji Zgromadzenie Zakonne 

Sióstr naszej Patronki. Prosił: (…) Polecam to nowe dzieło, które posłuży umocnieniu 

kultu naszej Patronki, waszym świętym modlitwom. 
86

  

 Po wydaniu dekretu erekcyjnego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy                 

od Dzieciątka Jezus nastąpiło kształtowanie się struktury nowopowstałej wspólnoty 
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zakonnej.
87

 Pierwszą Matką Generalną w wyniku obrad I Kapituły Generalnej 

została Maria Kubasiewicz. Ksiądz biskup A. P. Szelążek był wewnętrznie 

przekonany, iż Temu dziełu Pan Bóg pobłogosławi.
88

  

 Znacząca rola Ordynariusza diecezji łuckiej w utworzeniu i rozwijaniu się 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, widoczna jest w opisie historii 

powstania zgromadzenia napisanym przez pierwszą Przełożoną Generalną: J. E.     

Ks. Bp Szelążek ożywiony Duchem Chrystusa Króla i św. Teresy od Dz. Jezus            

i obdarzony na wysokim urzędzie Swoim szczególną łaską Bożą, w tworzeniu nowego 

Zgromadzenia, wzniósł się ponad wszelką krytykę i opinię ludzką, dostrzegając, 

oceniając i z taktem Wielkiego Mistrza rozwijając ukryty w zarodku dzieła czynnik 

nadprzyrodzony. Z niezrównaną cierpliwością, delikatnością i gorliwością 

Najdostojniejszy Pasterz pielęgnował to małe ziarno od pierwszej chwili, czuwał,    

by nie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, lub chłodem zmrożone, skrapiał nie 

tylko wodą łask, lecz własnymi łzami, utrzymywał kosztem nieustannych modłów        

i ofiar licznych, pragnąc, aby w przyszłości wydać mogło plon pożądany.
89

 

 

 

 2.2. Wskazania dotyczące realizacji powierzonych zadań  

         

 

 Ksiądz biskup A. P. Szelążek określił w dekrecie erekcyjnym cel i zadania 

nowej Kongregacji, wytyczając tym samym drogowskaz osiągnięcia doskonałości. 

Założyciel zgromadzenia zwrócił szczególną uwagę na miłość, dziecięctwo duchowe 

i prostotę, które powinny charakteryzować postawę każdej siostry. (…) Siostry 

zakonne mają urabiać w swej duszy pokorę, cierpliwość, wielką miłość Boga             

i bliźniego, według ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus, szczególniej rozważając 

Jej ewangeliczną prostotę i drogi dziecięcej prawości we wzajemnych i z ludźmi 

obcymi stosunkach.
90
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 Biskup łucki oczekiwał od osób należących do Kongregacji świadectwa, 

które pociągnęłoby ludzi do umiłowania Boga i oddania Mu swego życia. Siostry 

miały rozszerzać ducha świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i wskazywać drogę 

dziecięctwa duchowego. (…) Siostry danego Zgromadzenia starać się mają całym 

swoim postępowaniem propagować tego ducha prawości i najwyższej miłości 

chrześcijańskiej oraz prostoty ewangelicznej.  

 Swoistym wskazaniem dla Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus zleconym przez biskupa Szelążka jest troska o wychowywanie religijne oraz 

nauczanie dzieci i młodzieży. W dokumencie czytamy, że siostry (…) podejmować 

będą starania, aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży 

obojga płci w szkołach, Zakładach wychowawczych, tworzonych przez Kongregację  

i w innych, w zrzeszeniach i bractwach religijnych.
91

 Niecodzienny nacisk Biskup 

Łucki kład na rozpowszechnianie Kółek świętej Teresy. Chciał, aby siostry 

podejmując działalność wychowawczą, zakładały przede wszystkim przy szkołach, 

zrzeszenia  uczniów uczęszczających na spotkania Kół pod patronatem św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus. 

 Biskup Łucki w akcie prawnym regulującym powstanie Zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus wyraził przekonanie, że obfite błogosławieństwo 

Boże dla siebie i innych dusz siostry mogą zyskać wtedy, gdy (…) starać się będą        

o szczery postęp w doskonałości chrześcijańskiej, o szerzenie chwały Bożej,                

o współdziałanie w zbawieniu dusz, o popieranie dobra Kościoła.
92

 

 Dekret erekcyjny zarysował w sposób ogólny cel, naturę i duchowość 

Zgromadzenia. Uściślone to wszystko zostało  w Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Pierwsze Konstytucje, które stanowią własne prawo 

danej rodziny zakonnej, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

otrzymało od swego Założyciela.
93

 W nich w sposób bardziej systematyczny biskup 

Adolf Piotr określił cel istnienia wspólnoty żyjącej w duchu dzięcięctwa duchowego: 

Zgromadzenie ma za zadanie nie tylko troszczyć się o udoskonalenie poszczególnych 

swoich członkiń, tak, ażeby stanowiły one prawdziwą rodzinę dzieci Bożych,           

ale i usilnie zabiegać o to, aby miłość Boża szerzona była w sercach wszystkich               
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i to przede wszystkim przez urabianie młodzieży w duchu świętej Teresy                   

od Dzieciątka Jezus. 
94

  

 Opracowując Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus biskup Szelążek zwrócił uwagę sióstr na ważny aspekt formacji duchowej, 

która zapewnia osiągnięcie wyznaczonego celu: Dla osiągnięcia tego celu członkinie 

Stowarzyszenia urabiają dusze swoje w pokorze, cierpliwości i szczególnej miłości  

ku Bogu i bliźnim, według ducha Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, przestrzegając    

we wzajemnych pomiędzy sobą i z osobami obcymi stosunkach dróg prostoty 

ewangelicznej i dziecięcej prawości serca. Ordynariusz jednocześnie zachęcał        

do rozwoju intelektualnego i doskonalenia swoich umiejętności. (…) umysł zaś swój 

stale ubogacają zgłębianiem nauk kościelnych, sztuki i literatury. Należy pamiętać, 

że Ksiądz Biskup przejawiał specyficzne podejście do wykształcenia. Owszem 

chciał, aby osoby posłane z misją ewangelizacji, nie pomijając sióstr zakonnych, 

były wykształcone i przygotowane do posługi, ale z jednoczesnym zachowaniem 

wzrostu duchowego. Nauka i świętość według biskupa A. P. Szelążka powinny być 

zsynchronizowane.
95

 

 Biskup Adolf Piotr określił konkretnie w Konstytucjach jakim działaniom ma 

oddać się Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ordynariusz diecezji 

łuckiej uczynił to z myślą o uwarunkowaniach swojej diecezji, której potrzeby 

duchowe znał najlepiej, uwzględniając jednocześnie wymiar duchowy zgromadzenia. 

Tego ducha prawości, najgłębszej miłości chrześcijańskiej oraz prostoty 

ewangelicznej Zgromadzenie całą swoją zewnętrzną działalność, rozszerzać usiłują. 

W tym celu Zgromadzenie poświęca się przede wszystkim: 

a) kształceniu i wychowaniu młodzieży obojga płci zarówno w szkołach                

i domach wychowawczych zakładanych przez Zgromadzenie i obcych, jak      

i w stowarzyszeniach i bractwach religijnych, zwłaszcza w Kółkach 

młodzieży pod nazwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, zakładanych 

przez Zgromadzenie w szkołach; 

b)  rozszerzaniu, przy użyciu wszelkich odpowiednich do tego celu środków, 

Wiary Katolickiej i Jej wskazań; 

c)  popieraniu akcji, którą dekrety Papieskie nazywają Akcją Katolicką; 
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d) ) oddaje się modlitwie za kapłanów, borykających się w winnicy Pańskiej,      

i za rozszerzenie ducha apostolskiego. 

  Działanie każdej siostry w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus zogniskowane powinno być w osobistej trosce o zgodne współdziałanie          

w osiągnięciu celu, a także naznaczone współodpowiedzialnością za prawidłowy 

rozwój duchowy swojej rodziny zakonnej. Ksiądz biskup w punkcie 62 Konstytucji 

poleca wszystkim siostrom: Jako najbardziej oddane córki najukochańszej Matki – 

Zgromadzenia – wszystkie będą się starały: 

a) Z największą usilnością i wszystkimi siłami współdziałać, iżby Zgromadzenie 

cel swój w możliwie doskonały sposób osiągnęło; 

b) Z wszelką pilnością troszczyć się o to, by przestrzeganie Konstytucji                

i doskonałość zakonna jasnym świeciły blaskiem, i aby miłość Boża jak 

najszerzej się rozpowszechniała; 

c) Nie lękając się żadnych trudności zawsze, jako ofiary dobra duchowego 

bliźnich i miłości Chrystusowej, podejmować wszelkie trudy i mężnie walczyć 

o pokój i pomyślność Kościoła. 

 Wynikiem duchowego oddziaływania księdza biskupa A. P. Szelążka            

na Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, sprecyzowanego w dekrecie 

erekcyjnym i Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

była podjęta przez siostry działalność apostolska i wychowawcza. W początkach 

swego istnienia Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus prowadziło 

internat i szkołę powszechną w Świdrze, internat w Łucku, kursy kroju i szycia        

w Maniewiczach, zorganizowało przedszkole w Łucku. Poza tym siostry uczyły 

religii w szkołach i przy parafiach, pomagały kapłanom przygotować dzieci               

i młodzież do sakramentów świętych, wspierały  dziecięce i młodzieżowe grupy 

modlitewne – Akcje Katolicką, Koła św. Teresy i Kółka różańcowe. Na spotkaniach 

prowadziły modlitwę, wygłaszały pogadanki, czytały religijne książki.
96

 

 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w roku 

1990 zostały odnowione w myśl wskazań Soboru Watykańskiego II i dostosowane 

do przepisów Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale główne założenia i cele 

pozostały niezmienione. Wychowywanie i kształcenie dzieci i młodzieży w duchu 

terezjańskim, rozszerzanie wiary katolickiej i jej wskazań, oddanie się modlitwie     
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za kapłanów oraz praca według dzisiejszych potrzeb Kościoła i społeczeństwa,        

w myśl wskazań Ojca Założyciela, są nadal aktualnym dziełem Zgromadzenia, 

któremu ofiarnie poświęcają się siostry.
97

 

 Wskazówki dotyczące realizacji powierzonej zgromadzeniu duchowej misji 

rozszerzania drogi dziecięctwa duchowego, nie zamykają się tylko w dekrecie 

erekcyjnym czy Konstytucjach, choć stanowią podstawę, jeśli chodzi o właściwe 

zrozumienie natury i celu Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak 

jeszcze Biskup Łucki oddziaływał duchowo na utworzoną przez siebie rodzinę 

zakonną można zauważyć, badając listy znajdujące się w Archiwum Zgromadzenia 

Sióstr Terezjanek. Ksiądz biskup Szelążek, jako Założyciel utrzymywał łączność    

ze Zgromadzeniem przede wszystkim poprzez korespondencję, wymienianą               

z wyższymi przełożonymi utworzonej Kongregacji.  

  Wskazania biskupa A. P. Szelążka zawarte w korespondencji dotyczyły 

rozumienia Konstytucji, posłuszeństwa i formacji związanej z realizacją ideału życia 

św. Teresy z Lisieux. Biskup Szelążek pouczał w przystępny sposób w dziedzinie 

ascetyki, życia zakonnego, a także wyjaśniał zawiłe kwestie prawne.
98

  

 Historia powstania Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

związana jest z pewnym podziałem, który zaistniał w wyniku wielu nakładających 

się uwarunkowań.
99

 Ksiądz Biskup zabiegał o jedność nowopowstałej rodziny 

zakonnej i troskę o nią wskazuje, jako priorytetowe zadanie dla przełożonych.  

Pragnieniem Założyciela było, aby siostry łączył, pomimo różnicy wieku                   

i wykształcenia, jeden ideał najwyższej miłości Boga. Nam najpierw zająć się trzeba 

tym, aby Kongregacja SS. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus posiadła wewnętrzną 

spoistość i harmonijne zespolenie z najwyższym ideałem – z miłością Pana Jezusa, 

Niepokalanego serca Maryi – pod opieką świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 Ordynariusz diecezji łuckiej cieszył się nowymi powołaniami,                     

ale równocześnie wyrażał pragnienie, by siostry dążyły przede wszystkim               

do doskonałości. Chciał, aby rodzina zakonna wzrastała nie tylko liczebnie,             

                                                
97 Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Podkowa Leśna 

1995, pkt 10  
98 A. P. Szelążek, Korespondencja z Matką Kubasiewicz i Matką Bernardą Nakonowską 1936 – 1949, 

ArSt sygn. E/IV 
99 A. Linowiecka, Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i początki jego 

działalności wychowawczej (1936-1939), ATK,  Warszawa 1994, s. 33 - 48 



 31 

ale i duchowo. Z całego serca życzę, aby ten wzrost liczebny zespolony został                       

z najwyższym postępem na drodze doskonałości.
100

 

 Ordynariusz Łucki zachęcał wszystkie siostry do gorliwego naśladowania      

w dążeniu do świętości patronki zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Zwrócił  szczególną uwagę na nowicjat, jako miejsce i czas szczególnej formacji. 

Papieże, którzy przeprowadzali kanonizację św. Teresy, zaliczyli Ją do największych 

świętych naszych czasów. Nowicjat rozwinie w nowo powołanych zasadnicze rysy    

tej świętości. Wszystkie siostry Kongregacji Sióstr św. Teresy powinny odpowiedzieć 

oczekiwaniom tej świętej i wstąpić jak najgorliwiej w Jej ślady. 
101

 

 Dla sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus osoba 

księdza biskupa A. P. Szelążka oraz jego osobiste wskazania miały niezwykle ważne 

znaczenie. Potwierdzają to następujące słowa, znajdujące się w liście Matki 

Kubasiewicz do Ojca Założyciela: Jakie szczęście i radość ogarnia nas na myśl,       

że mamy w osobie drogiego Ojca prawdziwego opiekuna, który nas kocha, rozumie    

i pragnie tylko naszego dobra.
102

  

 

 

 2.3. Radykalizm na drodze Dziecięctwa Duchowego 

 

 

 Radykalna postawa w kroczeniu małą drogą św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

przejawiała się u biskupa łuckiego A. P. Szelążka w postawie całkowitego  przyjęcia  

i poświęcenia się jej dziełu zbawienia dusz. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus była dla 

Księdza Biskupa wzorem umiłowania Chrystusa oraz ideałem w postawie 

zawierzenia. Wpatrzony w jej przykład starał się ją naśladować i być jej posłusznym. 

Napisał: (…) chcę się stać najwierniejszym sługą tej prawdziwej Apostołki Miłości 

Bożej w swoim działaniu. 
103

 

 Biskup Adolf Piotr uważał, że wszyscy zobowiązani jesteśmy                        

do doskonałości na drodze wskazanej nam przez św. Teresę. Blaskiem nieziemskich 

                                                
100 A. P. Szelążek, List do M. Bernardy Nakonowskiej, Bierzgłowo – Zamek 07.10.1949, ArSt sygn. 

E/IV-f 
101 A. P. Szelążek, Przemówienie na kanoniczną erekcję Nowicjatu, Bierzgłowo - Zamek rps  

z dn 20.09.1948 ArSt E/II - e 
102 S. Otorowska, List do A. P. Szelążka, Sadowne 17.11.1946, ArSt E/IV – f  
103 A. P. Szelążek, Korespondencja z Karmelem w Lisieux, tł. J. Jarco, Podkowa Leśna 2000,  s.22 
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barw, przedziwnym wzrokiem współczesności zajaśniał ideał doskonałości, nie jako 

przecudna gra kolorów, dla zadowolenia ponad pojęciowych przeżyć, lecz jako ścisły 

obowiązek, do którego wezwani jesteśmy.
104

  Jako pasterz i ojciec diecezji łuckiej 

sam gorliwie i całkowicie podjął to wezwanie do świętości na drodze dziecięctwa 

duchowego. Praca wewnętrzna, którą podejmował Biskup zmierzała do wiernego 

odzwierciedlenia w swoim postępowaniu ideału chrześcijańskiej doskonałości.
105

 

Podejmując wewnętrzne zmagania, spodziewał się nagrody w niebie we wspólnocie 

świętych. W moim życiu wewnętrznym wszystko przebiega jak zawsze, drogami 

wysiłków i poznania mojej słabości, we wszystkich krokach. Lecz wyrażam głęboko 

zakorzenioną nadzieję, że dobry Bóg pozwoli mi żyć w niebie wraz z Wami, Moja 

Najczcigodniejsza Matko, na zawsze, i służyć Waszej Świętej Siostrze. Amen!
106

 

 Biskup Szelążek wykorzystywał każdą możliwość, aby lepiej poznać              

i umiłować św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Czytając dzieła św. Jana od Krzyża, 

który był duchowym ojcem św. Teresy -  zgłębiając jego naukę - starał się zrozumieć 

swoją świętą patronkę i głębiej wniknąć w jej ducha. Gdy śledzę nauczanie            

św. Doktora, wyobrażam sobie Błogosławioną Teresę; oddycham jej myślami,         

jej odwagą…chcę, jak Ona, coraz bardziej oczyszczać moje najtajniejsze dążenia. 
107

 

 Ksiądz biskup A. P. Szelążek osobiście uczestniczył w beatyfikacji                 

i kanonizacji św. Teresy.  Wewnętrzne przeżycie związane z tymi uroczystościami,     

a szczególnie kanonizacją, zaowocowało pragnieniem (…) by urzeczywistnić plany 

świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
108

 Radykalne zadanie jakie sobie obrał biskup 

Szelążek, i do którego czuł się zobowiązany, polegało na  spełnianiu wszelkich 

życzeń świętej Teresy.  

 Biskup Łucki w 1924 roku odbył pielgrzymkę do Lisieux., która pozwoliła 

mu nawiązać szczególną więź z tamtym miejscem, a przede wszystkim pogłębić 

relację ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus i zachować radykalną postawę                   

w jej naśladowaniu. Z opisu tych wydarzeń wiemy, iż biskup Szelążek ucałował 

ziemię wstąpiwszy do celi św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
109

  

                                                
104 A.P. Szelążek, Św. Teresa a jej „mała droga” – artykuł do czasopisma Płatki Róż, Bierzgłowo  
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 Od momentu rzeczywistego zetknięcia się z miejscem, w którym żyła             

i umarła św. Teresa od Dzieciątka Jezus - pomimo dzielącej go odległości - 

Ordynariusz diecezji łuckiej w sposób duchowy stale przebywał blisko Lisieux.      

W jednym ze swoich listów napisał: Ciągle pozostaje u stóp Grobu św. Teresy 

(…).
110

 W innym miejscu zanotował: Więzi mego serca z Lisieux są nieskończenie 

mocne  i stałe.
111

 I dalej: (…) pozostaję wierny wszystkim więzom, które wiążą mnie  

z Lisieux.
112

 

 Osobiste spotkanie z rodziną św. Teresy od Dzieciątka Jezus, czyli Matką 

Agnieszką od Jezusa i siostrą Genowefą od Najświętszego Oblicza, zaowocowało 

niecodziennym związkiem Biskupa ze wspólnotą Karmelitanek w Lisieux. Ksiądz 

Biskup polecał się modlitwom sióstr z Zakonu Matki Bożej z Góry Karmel, a przede 

wszystkim liczył na jedność ich serc i ducha.
113

 Prywatna łączność utrzymywana 

przez biskupa Szelążka z rodziną Martin umacniała go na drodze duchowego 

dziecięctwa oraz zapewniała poczucie intymnej bliskości. Kończę ten list 

zapewniając, że moje serce nie przestaje ustawicznie przebywać blisko waszej osoby, 

moja najdroższa Matko, jak i Waszej i mojej Świętej Siostry, spodziewając się 

dołączyć się do Was na zawsze. 
114

  

 Ogromne wrażenie podczas pobytu we Francji zrobił na Księdzu Biskupie 

napis mozaikowy u wejścia do Bazyliki w Lisieux – Dziecię moje, miej ufność. 

Biskup Szelążek skomentował mozaikę stwierdzeniem, że ufność to wstęp do służby 

Panu Jezusowi w szeregach, które chcą iść śladami tej świętej.
115

 Biskup Szelążek 

radykalnie kierował się ufnością względem Opatrzności Bożej zgodnie z duchem 

dziecięctwa duchowego, czego liczne dowody znajdujemy analizując codzienne 

życie i postępowanie Ordynariusza diecezji łuckiej. 

 Radykalizm biskupa Szelążka w postawie zawierzenia charakterystycznej   

dla dziecięctwa duchowego, przejawiał się w  bezwarunkowym zaufaniu wobec     

św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ksiądz Biskup polecał jej wszystkie sprawy,  

zarówno osobiste, jak również sprawy Kościoła. Powierzył jej diecezje i nie miał 

wątpliwości, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus kieruje Kościołem na Wołyniu.  
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Kilka bardzo złożonych spraw zostało w przedziwny sposób rozwiązanych i winienem  

w tym upatrywać pomoc naszej Świętej, która kieruje swoją Diecezją Łucką.
116

 

Biskup Łucki nieustannie doświadczał i głęboko wierzył w duchową obecność      

św. Teresy. Był wdzięczny za jej wstawiennictwo zwłaszcza w momencie 

doświadczeń:  (…) <diecezja> nie tylko jest oddana pod patronat świętej Teresy, 

lecz odczuwa nieustannie jej niebieską opiekę w chwilach trudnych i zgubnych, które 

napełniają nasze życie. 
117

  

 Duszpasterz diecezji łuckiej modlił się do świętej Patronki stale i żarliwe.    

W liście do Matki Agnieszki napisał: Nieustannie składam te sprawy w ręce naszej 

świętej. 
118

 W swojej prywatnej kaplicy umieścił obraz św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, a także relikwie, które otrzymał od przeoryszy Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej z Góry Karmel. Biskup Adolf Piotr otaczał szczególną czcią święte relikwie. 

Święte relikwie, które otrzymałem z Jej macierzyńskich rąk, są bardzo czczone. 

Relikwiarzyk z włosami Błogosławionej Teresy zostanie wkrótce oprawiony               

w monstrancję, która spocznie na swego rodzaju specjalnym ołtarzu przygotowanym 

dla Błogosławionej Teresy w mojej kapliczce. Chce jej sprawić ozdoby z kwiatów, 

jako znak mojej czci- i zapewnić wszystkie akty czci, podyktowane przez żarliwe 

uczucie religijne. Inną relikwię noszę na moim sercu. Zapewniam Was, 

Najczcigodniejsza Matko, że będę się starał ozdobić to serce – jak ołtarz duchowy, 

wszelkimi cnotami. Biskup Szelążek często nazywał świętą Teresę od Dzieciątka 

Jezus (…) moją Świętą Przełożoną.
119

  

 Radykalizm Biskupa Szelążka w kroczeniu drogą dziecięctwa duchowego 

uwidocznił się w dziele utworzenia Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus oraz w  próbie zaangażowania innych kapłanów w osobisty kult i oddanie 

swego życia na usługi św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 120

 Ordynariusz diecezji 

łuckiej, tak dalece żył duchowością terezjańską i był w pełni zdecydowany 

kontynuować dzieło zawierzenia siebie i powierzonej mu diecezji św. Teresie         

od Dzieciątka Jezus, iż zapragnął, aby jak najwięcej osób podążało drogą dziecięcej 

ufności. Wiedział, że może dokonać się to poprzez świadectwo i apostolstwo 

kapłanów oraz osób konsekrowanych. 

                                                
116 A. P. Szelążek, Korespondencja z Karmelem w Lisieux, tł. J. Jarco, Podkowa Leśna 2000 s.36 
117 Tamże s. 86 
118 Tamże s. 49 
119 Tamże s.59 
120 Tamże s.40 



 35 

 Ksiądz biskup Adolf Piotr wierny drodze dziecięctwa duchowego trudności     

i doświadczenia odczytywał jako wezwanie do doskonalszego wewnętrznego 

upodobnienia się do św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przyjąłem je <trudności>         

z wielka radością – jako znak natychmiastowego urzeczywistnienia moich gorących 

pragnień w dziedzinie chrześcijańskiej doskonałości, w wewnętrznym zbliżeniu         

do Błogosławionej Teresy.
121

 Poza tym św. Teresa była dla biskupa Szelążka wzorem 

posłuszeństwa oraz ideałem do naśladowania w przyjmowaniu cierpienia.
122

        

Moje życie jawi się jako łańcuch prób. Czasami odczuwam chwile pociechy. Zewsząd 

niebezpieczeństwa i trudności.(…) Nie chcę pomniejszać tego posłuszeństwa woli 

Bożej, którego tak mocny przykład znajduję w życiu św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus.
123

  

 Biskup A. P. Szelążek czytał Dzieje duszy, posiadał w swoim gabinecie 

figurkę św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Z radością korzystał z albumów, książek 

oraz myśli ofiarowanych mu przez wspólnotę zakonną z Karmelu w Lisieux. 

Wykorzystuje te kartki z myślami św. Teresy od Dzieciątka Jezus codziennie            

na pisanie najważniejszych notatek, które redaguje.
124

 Otrzymane dary służyły mu  

w osobistym  wzrastaniu,  jak również pomagały w propagowaniu drogi dzięcięctwa 

duchowego. Ksiądz Biskup często rozdawał swoim diecezjanom obrazki ze świętą 

Teresą od Dzieciątka Jezus wraz  z dołączonymi do nich relikwiami.
125

 

 Biskup Szelążek pragnął doskonałego kroczenia śladami św. Teresy                

z Lisieux. Nie satysfakcjonowało go pobieżne naśladowanie św. Teresy                   

od Dzieciątka Jezus, ale oczekiwał od innych, a przede wszystkim od siebie 

radykalizmu. Ciągle uważał, że niedostatecznie odpowiada na łaski użyczone mu 

przez św. Teresę. Te płatki róż, których zaznałem w swoim życiu – które domagają 

się ode mnie wzajemnej miłości – wymagają zbadania mojego obecnego stanu 

wewnętrznego i zmuszają mnie do przyznania, iż niedostatecznie godnie odpowiadam 

na te niebieskie głosy.
126
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 Biskup A. P. Szelążek znał, kochał i naśladował św. Teresę od Dzieciątka 

Jezus. Duchowość świętej Karmelitanki z Lisieux i jej nauka o miłości, ufności     

oraz całkowitym zdaniu się na Boga stanowiły treść codziennego życia Ordynariusza 

diecezji łuckiej. Troska o wierne i radykalne postępowanie na drodze dziecięctwa 

duchowego zaowocowała gorliwym życiem kapłańskim i apostolskim biskupa 

Adolfa Piotra, a także przyczyniła się do utworzenia nowego zgromadzenia 

zakonnego. 

 Siostry osobistym świadectwem życia oraz apostolstwem przyczyniały się                 

w oczywisty sposób do odnowy życia nadprzyrodzonego w diecezji łuckiej. Troska     

o dobro duchowe młodego pokolenia oraz szerzenie kultu św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus - nowej patronki diecezji łuckiej, przeciwstawiały się szerzącemu ateizmowi, 

zaniedbaniu religijnemu dzieci i młodzieży, prymatowi rzeczy materialnych          

nad wartościami nadprzyrodzonymi. 

 Charyzmat udzielony Założycielowi oraz dynamizm przeżywanej relacji         

ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus wpłynęły znacząco na ukształtowanie się 

duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Biskup Szelążek 

jako duchowy ojciec zgromadzenia określił cel, naturę i zadania nowej rodziny 

zakonnej. Droga dziecięctwa duchowego stała się zgodnie z wolą Ordynariusza 

diecezji łuckiej regułą życia zakonnego sióstr  nowego zgromadzenia. Ksiądz Biskup 

nieustannie modlił się za członkinie nowopowstałej wspólnoty zakonnej                

oraz w intencji dzieła, do którego zostały powołane. Zalecenia i wskazania 

Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus są ponadczasowe     

i stale obowiązujące. 
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ROZDZIAŁ 3 

 

 Osobiste świadectwo księdza biskupa A. P. Szelążka 

 

 

 

Wpływ duchowy księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka na diecezję łucką 

oraz Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wyrażał się w osobistym 

świadectwie codziennego życia Ordynariusza.  

Dla wielu ludzi, którzy zetknęli się z Księdzem Biskupem - w sposób 

bezpośredni biskup Adolf Piotr Szelążek pozostał w pamięci, jako człowiek 

kierujący się cnotą wiary oraz żyjący duchem modlitwy.  

 Analizując życie Księdza Biskupa Szelążka w czasie trwania jego ordynariatu 

można dostrzec w nim Pasterza wiernego swojej owczarni oraz gotowego                 

na wszelkie poświęcenie dla dobra Kościoła. Miłość i wierność księdza Biskupa 

wobec Boga, Kościoła i przyjętych ideałów zostały potwierdzone w czasie Jego 

uwięzienia   i wygnania. 

 

 

3.1. Człowiek wiary i modlitwy 
 

 

 

 Cnota wiary uwidaczniała się we wszystkich dziedzinach życia Księdza 

Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Praca, nauka, modlitwa, codzienne obowiązki - 

wszystko przeniknięte było duchem nadprzyrodzonym. Biskup Adolf Piotr pociągał 

za sobą ludzi wiarą i pobożnością. Pobożność kierowała wszystkimi jego czynami, 

tak w życiu osobistym, jak i w zarządzaniu diecezją. 

Wiara Księdza Biskupa była bardzo żywa, prawdziwa i wskazywał               

na autentyczne przeżycie obecności i bliskości Boga.  Biskup łucki pragnął ożywić 

Kościół  rozpalając w nim wiarę. Bezustanna modlitwa wskazywała na tęsknotę       

za doskonałością.
127

 Codziennie bardzo dużo czasu spędzał na modlitwie, której      

nie zaniedbywał nawet wtedy, gdy był już w  podeszłym wieku, a jego stan zdrowia 
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wciąż ulegał pogorszeniu. Rozmodlenie i skupienie Biskupa było widoczne w całej 

jego postawie i obyciu, a wewnętrzne nastawienie wpływało  na innych. Swoją 

modlitwą ogarniał także tych, którzy prześladowali Kościół, jak również jego 

samego.
128

 Był to człowiek wielki duchem. Kto nie kocha, nie tęskni, ten się nie 

modli, a On się modlił, stąd czerpał siłę. Przyjmował trudności z pokorą, poddawał 

się woli Bożej.
129

 Wielokrotnie widziano go modlącego się z różańcem w ręku.
130

 

Nieustannie modlił się do Maryi, aż do ostatniej chwili życia. Umierając prosił         

o podanie mu różańca. 
131

 

Biskup Łucki przeniknięty duchem wiary głosił orędzie Jezusa Chrystusa        

o zbawieniu (...) nawołując  do wiernego trwania przy wierze świętej i do spełniania 

uczynków chrześcijańskich dla chwały Kościoła i Ojczyzny.
132

 Jego słowa miały moc 

dzięki autentycznej więzi z Bogiem, a postawa wiary zapalała innych gorliwością. 

 Osobiste świadectwo wiary Księdza Biskupa szczególny oddźwięk miało 

podczas jego wizytacji pasterskich. Zapał wiernych wzrósł jeszcze więcej, gdy 

Arcypasterz przemówił po raz drugi (…). Bo i trudno było nie odczuć zapału, słysząc 

jak naczelny wódz armii Chrystusowej na naszym Wołyniu mówił o bojowaniu         

za Chrystusa i wzywał doń w słowach gorących i namaszczonych.
133

 W innym 

miejscu możemy przeczytać: Głębokie myśli, ujęte w przystępną formę, widocznie 

głęboko wyryły się w dusze słuchaczy, bo słuchano przemówienia z prawdziwym 

zainteresowaniem... .
134

 W dalszej części czytamy: Zainteresowanie słuchaczy             

z każdą chwilą wzrastało. Pokój, jaki spływał do serc obecnych, malował się na ich 

twarzach.
135

 

Badając świadectwa dotyczące życia księdza biskupa A. P. Szelążka można 

stwierdzić, że jego uczynki wypływające z wiary przejawiały ojcowską postawę. 

Ksiądz Biskup potrafił dzielić los przeciętnych i biednych ludzi. W czasie trwania 

wojny i okupacji z prostotą i pokorą, bez żalu i narzekania, zamieszkał w małym 

pokoiku. Każdego darzył szacunkiem nie zależnie od wieku, czy pochodzenia, 

nikogo nie lekceważył ani poniżał. W relacjach  z innymi widoczna była u księdza 
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biskupa Adolfa Piotra cnota pokory. Był niepokaźny, ale tak naprawdę głęboko 

wierzył, z głębi serca, autentycznie kochał Boga i ludzi.
136

 Biskup Szelążek potrafił 

zatroszczyć się o codzienne życie i potrzeby drugiego człowieka. Bo tam gdzie był 

ból i cierpienie, zawsze Ks. Biskup stawał w obronie pokrzywdzonych. 
137

 

Troska o ubogich i wrażliwość na bliźnich spowodowały, że Biskup Szelążek 

założył stołówkę dla potrzebujących, wspierał funkcjonowanie domu starców, 

organizował kursy kroju i szycia. Ksiądz Biskup ratował dobro tam, gdzie mógł.
138

 

Jego działaniu towarzyszyła duchowa moc i była świadectwem wielkiego serca.  

Jego miłość była delikatna, czuwał nad wszystkim, był życzliwy dla każdego (...).
139

      

Gdy do zakrystii przy katedrze przyszedł ktoś ubogi, kaleki lub osoba widocznie 

chora, Duszpasterz osobiście błogosławił każdego, pokrzepiał słowem, obdzielał 

żywnością, a nawet w niektórych sytuacjach wspomagał finansowo.
140

 

Osobiste świadectwo Ordynariusza diecezji łuckiej można dostrzec w jego 

zachowaniu podczas bombardowania łuckiej katedry. Z relacji jaką przedstawiła     

E. Kondraszowa wynika, że ksiądz biskup Szelążek w momencie niebezpieczeństwa, 

(...) trzymał krzyż w rękach i błogosławił nim. Prosił nas, abyśmy pomogli tym, 

którzy doznali tragedii bombardowania i leżeli pod gruzami zawalonych domów. 
141

  

Świadectwem życia przepełnionego duchem nadprzyrodzonym jest 

niezwykły stosunek Księdza Biskupa do dzieci. Biskup Szelążek kochał je i obdarzał 

ciepłem swojego spojrzenia. Często obdarowywał najmłodszych słodyczami. Dzieci 

czekały na niego przed Kurią Biskupią i gromadnie odprowadzały do katedry.
142

 

Uśmiechał się do nich, przytulał. Janusz Rutkowski, który jako dziecko był 

ministrantem w katedrze w Łucku we wspomnieniu o księdzu biskupie Szelążku 

napisał: On w moich oczach jako dziecka w dalszej pamięci pozostał pierwszym 

człowiekiem, dostępnym, prostym, czułym, wielkim znawcą serc ludzkich, który mnie 

skierował bliżej do Pana Boga(...).
143

 W dalszej części świadectwa czytamy: (...) był 

dla mnie, jak kochający Ojciec.
144
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Księdza Biskupa ożywiało pragnienie niesienia pomocy ludziom ubogim nie 

tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo. Nauczał ludzi dzieląc się swoim 

doświadczeniem wiary. Postrzegany był jak dobry kaznodzieja, a jego słowa głęboko 

zapadały ludziom w serca. Wysoka kultura i wiedza, jaką posiadał sprawiały,          

że trzymał wiernych w napięciu. Kazania wygłaszał nie długie, zawsze żywe, 

przeplatane odpowiednimi do tematu ciekawostkami. We wspomnieniach Janusza 

Rutkowskiego można przeczytać: Nigdy nie powtarzał się w kazaniach, miał zawsze 

coś ciekawego do powiedzenia  ludziom.
145

  

Biskup Szelążek pragnął każdego doprowadzić do pojednania z Bogiem          

i życia zgodnie z Jego wolą. Wierni bardzo cenili sobie sakramentalną spowiedź       

u Księdza Biskupa. Kolejki przy konfesjonale, w którym spowiadał Ordynariusz 

były najdłuższe. Był wymagający jako spowiednik, ale jednocześnie wyczuwało się 

ogromną łagodność i dobroć Jego serca. W swoich decyzjach, jeśli uznał je za dobre 

i wychowawcze był bardzo stanowczy.  Zawsze dawał mądre wskazówki, jak należy 

postępować.
146

 Po odejściu od konfesjonału od Ks. Biskupa, czułam się zawsze 

podniesiona na duchu. Jego słowa i dobroć jakby mnie uskrzydlały.
147

 Siostra 

Antonina Dziudziak wyznała: Osobiście czułam się ubogacona jego kierownictwem 

oraz naukami, których udzielał w konfesjonale.
148

  

Jako Kapłan Jezusa Chrystusa Ksiądz Biskup starannie przygotowywał się  

do Mszy świętej. Cechowało go wielkie skupienie w czasie modlitwy przed 

Najświętszym Sakramentem, a szczególnie podczas składania Najświętszej Ofiary. 

Zawsze odprawiał dłuższe dziękczynienie. Po każdej Mszy świętej długo i gorąco się 

modlił (...).
149

  

Osobiste świadectwo wiary i modlitwy Księdza Biskupa znajdowało swój 

specyficzny wyraz w stosunku wobec kleryków przygotowujących się                     

do kapłaństwa. Biskup Adolf Piotr starał się jak najczęściej spotykać z alumnami 

seminarium. Klerycy nazywali go Mężem Bożym.
150

 Byli pod jego urokiem.            

We wspomnieniach dotyczących Księdza Biskupa możemy odnaleźć potwierdzające 
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to świadectwa.
151

 Ksiądz K. Batowski między  innymi napisał: Budował nas swoją 

wiarą i pobożnością.
152

  

  

 

3.2. Pasterz wierny swojej owczarni 

 

 

Biskup diecezji łuckiej okazał się prawdziwym dobrym Pasterzem.               

Gdy rozpoczęło się wysiedlanie Polaków z Wołynia w 1944 roku nie opuścił swej 

diecezji i stale podkreślał, że pozostanie tam tak długo (...) dopóki pozostanie tam 

choć jeden katolik.
153

 NKWD szczególnie zawzięcie zmuszało duchownych            

do opuszczania granic ZSRR, ponieważ zdawało sobie sprawę z roli, jaką odgrywają 

kapłani w społeczeństwie. Mimo niezwykle trudnej sytuacji ksiądz biskup Szelążek 

nie załamał się, (...) ale jeszcze podtrzymywał na duchu innych, swoja osobą napawał 

wiarą.
154

 Siostra Antonina Dziudziak w swoich wspomnieniach dotyczących księdza 

biskupa Szelążka z czasu wojny zanotowała:  Jego miłość do Boga i nadzieja były 

ogromne, wlewał je w innych, troszczył się o to, by niepotrzebnie nie martwili się,    

by ufali Bogu.
155

 

Biskup łucki Adolf Piotr Szelążek cierpiał duchowo z powodu tego,             

co wydarzyło się na terenie jego diecezji. Patrzył na morze płynącej krwi, słyszał jęk 

licznych tysięcy katolików swojej diecezji, których mordowali hitlerowcy. Widział 

chmury dymu unoszące się nad płonącymi kościołami katolickimi.
156

 Swoją postawą, 

zachowaniem oraz wypowiadanymi słowami dodawał otuchy wiernym. Jako Głowa 

Kościoła w diecezji był wsparciem dla przerażonych i zagubionych ludzi. 

 Kierował ze spokojem swoją diecezją. Kiedy Władze Radzieckie zamknęły 

Kurię i Seminarium Duchowne ksiądz Biskup przeniósł się do innego gmachu i tam 

wznowił pracę kapituły. Posyłał nowych księży do placówek, gdzie aresztowano 
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proboszczów. Udzielał duchowego wsparcia partyzantom, a także pozwolił  

kapłanom diecezjalnym na posługę w wojsku, ponieważ w czasie zaistniałego 

konfliktu zbrojnego brakowało kapelanów, którzy nieśliby pomoc dla walczących    

o wolność ojczyzny żołnierzy. Warto nadmienić, że Biskup Szelążek w wyniku 

porozumienia z Księdzem dziekanem Kubaszą, pomimo trudnych warunków 

wojennych, urządził rekolekcje duszpasterskie dla kapelanów Wojska Polskiego.
157

 

Poza tym Ordynariusz pozwalał księżom w konspiracji odwiedzać w szpitalu 

chorych i umierających, a także tych, którzy mieli być wywiezieni.  Duchowni mogli 

dotrzeć do potrzebujących tylko w przebraniu żebraka lub narzeczonego, którejś       

z pielęgniarek. Wówczas (…) spowiadali, udzielali rozgrzeszenia z narażeniem 

życia, bo za to można było być rozstrzelanym.
158

  

Bardzo ważnym świadectwem troski pasterskiej o ludność była chęć niesienia 

pomocy ludziom przesiedlanym z terenów wschodnich. ksiądz biskup Adolf Piotr 

Szelążek utworzył w 1940 roku Komitet Pomocy. Instytucja pełniła opiekę nad 

przesiedlonymi ludźmi, która wyrażała się między innymi we wsparciu  

materialnym. Ksiądz Biskup osobiście poszukiwał osób, które mogłyby udzielić 

pomocy charytatywnej potrzebującym rodzinom.
159

 

Kiedy w stolicy biskupiej diecezji łuckiej zaczęło się robić niebezpiecznie     

z powodu masowych aresztowań, wielu wiernych, a także część osób 

konsekrowanych, opuściło swoje miejsca dotychczasowego pobytu i udawało się     

na tereny nie okupowane. Ksiądz biskup A. P. Szelążek nie zabraniał wyjeżdżać,   

ale i nie zachęcał do opuszczania ojczyzny.  Siostrze franciszkance, która wyraziła 

swoje wątpliwości co do zaistniałej sytuacji, powiedział: Siostro (…) co mam 

powiedzieć. Ja zostaję. My zostajemy. Kto chce, to niech jedzie, nie mogę zatrzymać. 

Ale tak zostawicie nas samych?  Wyczułam,  że chce  abyśmy zostały.
160

 

Wobec osób, które zdecydowały się pozostać na terenie Wołynia biskup 

diecezji łuckiej wykazał osobiste świadectwo niezwykłej troski i miłości. Wyjątkowo 

martwił się o siostry pracujące w szpitalu. Szpital podobnie jak inne budynki 

narażony był na ataki wojenne, bombardowania. Gdy ksiądz biskup A. P. Szelążek  

nie widział zbyt długo jakiejś siostry, zaraz dopytywał  się o nią i martwił się             
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o bezpieczeństwo pozostałych sióstr. Przez cały czas Ks. Biskup był dla nas bardzo 

ojcowski, opiekował się nami.
161

 Jedna z pielęgniarek była pod ogromnym 

wrażeniem postawy Księdza Biskupa, kiedy otrzymała od niego pół bochenka 

chleba, chociaż on sam nie miał co jeść. Przy różnych spotkaniach pytał mnie           

o każdego znajomego człowieka, czy żyje, czy ma co jeść, czy ma ciepło. Nieustannie 

nosił ich w sercu, dzielił się tym, co posiadał. 
162

  

Ksiądz Biskup bardzo przeżył zagładę Żydów w Łucku. W czerwcu          

1940 roku Niemcy postanowili dokonać czystki etnicznej. Istniało duże zagrożenie, 

że po ludobójstwie Żydów okupanci zaczną uśmiercać Polaków. Od poniedziałku   

do środy samochodami wywożono Żydów z miasta i rozstrzeliwano. Wówczas           

ks. Biskup klęczał w pokoju i modlił się, trzymał krzyż.
163

 Wobec niepewności                  

i wzrastającego strachu zachował postawę wiernej modlitwy.   

Władzy Radzieckiej nie podobała się taktyka księdza biskupa Adolfa Piotra 

Szelążka, tym bardziej, że miała ogromny wpływ na duchowieństwo i wiernych 

pozostających na okupowanych terenach. Ksiądz Biskup dawał osobiste świadectwo 

wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie i dlatego został aresztowany w nocy            

z 15 na 16 stycznia 1944 roku. Zarzut jaki postawiono wobec Księdza Biskupa        

to wroga działalność na rzecz władz ZSRR oraz współpraca z Watykanem.
164

       

Akt oskarżenia początkowo brzmiał następująco:  Będąc biskupem Łuckiej Diecezji 

Rzymsko-Katolickiej w ciągu szeregu lat był uczestnikiem polskiego podziemia 

nacjonalistycznego, utworzonego przez przedstawicieli polskiego rządu 

emigracyjnego i prowadził działalność antyradziecką, stojąc na czele utworzonej 

przez siebie w celach antyradzieckich organizacji funkcjonariuszy kultu Łuckiej 

Diecezji Rzymsko-Katolickiej.
165

 W trakcie przesłuchań podjęto decyzję o zmianie 

kwalifikacji oskarżenia: Będąc Biskupem Rzymsko-Katolickiej Diecezji Łuckiej, był 

agentem Watykanu, kierował zbiorem informacji o charakterze politycznym, 

systematyzując je celem przekazania do Watykanu. Zgodnie z antyradziecką polityką 

Watykanu posyłał księży na terytorium wschodnich obwodów Ukrainy z zadaniami   

o charakterze wywiadowczym oraz w celu zaszczepienia katolicyzmu w ZSRR. 

Oprócz tego sankcjonował udział duchowieństwa katolickiego w antyradzieckich 
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nacjonalistycznych organizacjach polskich kierowanych przez polski rząd 

emigracyjny z Londynu, a także prowadził zorganizowaną działalność 

ukierunkowaną na udaremnienie przedsięwzięć Partii i Związku Radzieckiego.
166

  

Biskup Łucki świadomy był oskarżeń wysuwanych przeciwko niemu. 

Wiedział, że jego uwięzienie spowodowane jest wyłącznie sprawami kościelnymi     

i religijnymi, że cierpi za Chrystusa, za Kościół, za Papieża Piusa XII.  W liście      

do Ojca Świętego napisał:  Skoro się już dowiedziałem, że takie rzeczy wysunięto 

przeciwko mnie, niewymowna radość wypełniła moją duszę, bo to stało się znakiem 

dla mnie, że czeka mnie najłagodniejszy sąd Boży, że daje mi się czas do poprawy 

życia, zbierania zasług; więzienie stało się dla mnie – dosłownie – czyśćcem.
167

 

Ordynariusz diecezji łuckiej przesłuchiwany był wielokrotnie.
168

 Siostra 

Wacława Mirota, która przebywała w tym samym czasie w więzieniu, co ksiądz 

biskup Szelążek, zrelacjonowała pisemnie, jak obchodzono się wtedy z więźniami.  

Przesłuchiwania po nocach, a w dzień nie dawano spać. Jeśli śledczym był Żyd –     

to bił, jeśli Rosjanin – to siedział całą noc i mógł nie bić, tylko krzyczał, gdy            

na korytarzu słychać było czyjeś kroki. Przesłuchania nieraz trwały całą noc, czasem 

wrzucano do celi tylko strzępy ciała ludzkiego, niektórzy już nie wracali                     

z powrotem.
169

 Nie wiemy dokładnie, jak obchodzono się z Księdzem Biskupem. 

Analizując dokumenty z przesłuchań można tylko stwierdzić, że pytania zadawane 

przez śledczego miały charakter tendencyjny, w większości protokołach nie ma 

wpisanej godziny zakończona śledztwa, a oprócz tego na wielu formularzach brakuje 

własnoręcznego podpisu księdza biskupa Szelążka, który potwierdzałby 

autentyczność zapisanych w nich wypowiedzi. 

Warto w tym miejscu przytoczyć odpowiedź biskupa Szelążka, która jako 

jedna z nielicznych potwierdzona jest podpisem Biskupa Łuckiego. Ordynariusz 

diecezji, odpowiadając na oskarżenie wrogiej działalności,  odpowiedział: (…) całą 

swoją działalność poświęciłem włącznie teologii i prawom Kościoła rzymsko-
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Część druga 1942 – 1945, Libreria Editrice Vaticana 1967, s.605 
168 Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus udostępniono następujące zeznania 

Archiwum MSWiA: Zeznania z dnia 4, 8-10, 15 stycznia 1945 roku w IV Wydz. Ukraińskiego KGB 

Obwodu Wolyńskiego w Łucku; z dnia 27,  29 stycznia; 6, 7, 27 lutego; 3, 8, 12, 20, 21, 28 marca; 

9, 26 kwietnia; 13, 26 maja 1945 roku w V Wydz. UKGB w Kijowie, Archiwum MSWiA sygn. 

III/625/F, t. 1, cz.B 
169 W. Mirota, Wspomnienia, Kozienice, 18.11.1999, ArST sygn. E/V-c,  s.4 
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katolickiego, nie dotykając spraw politycznych.
170

 I dalej: Zapewniam, że nigdy nie 

zajmowałem się antyradziecką działalnością, i nie miałem żadnych zamiarów, 

skierowanych przeciwko Władzy Radzieckiej. Jedynym moim pragnieniem                   

i działalnością w warunkach radzieckiej rzeczywistości było (…) dążenie do wolności 

w spełnianiu praktyk religijnych, ale bez żadnego udziału w sprawach 

politycznych.
171

 

 

 

3.3. Więzień i wygnaniec 

 

 

Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek przebywał początkowo w więzieniu       

w Łukianówce. W przepełnionych celach było pełno pluskiew i wszy. W ogólnej celi 

biskup Adolf Piotr miał swoje miejsce w kącie koło drzwi w pobliżu paraszy. Wobec 

współwięźniów stale stosował taka samą taktykę sam pierwszy nigdy nikomu nie 

narzucał się, lecz każdemu życzącemu sobie tego udzielał się bardzo chętnie,              

a zawsze z wytworną uprzejmością. 
172

 Według świadectwa księdza Bukowińskiego   

z życzliwości Biskupa Łuckiego korzystało wiele osób, nie wyłączając inteligencji       

i tzw. żulików.  

Ksiądz Biskup wszystkie doświadczenia w więzieniu znosił z prawdziwie 

chrześcijańskim męstwem. Nie było w jego postawie, czy zachowaniu ani śladu 

przygnębienia, upadku ducha. Wyglądał i rozmawiał całkiem normalnie, jakby się 

nic nie stało. Poważne i pełne godności skupienie charakteryzowało postawę            

Ks. Biskupa podczas całego więzienia.
173

  

Biskup Szelążek przepowiadał Ewangelię słowem i czynem we wszystkich 

okolicznościach. Nawet w wagonie więziennym rozmawiając z konwojentami 

potrafił umiejętnie kierować ją na poważne kwestie, dotyczące woli Bożej                  

i Opatrzności.
174

  

                                                
170 Protokół przesłuchania Ks. Biskupa A .P. Szelążka, Więzienie w Kijowie, 1945, ArMSWiA sygn. 
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173 Tamże s. 3 
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Pasterz diecezji łuckiej świadczył o Bogu w czasie uwięzienia poprzez 

ustawiczną i wierną modlitwę. W tym kącie Biskup długo się modlił na klęczkach 

każdego dnia rano i wieczorem. 
175

 Ogromne wrażenie sprawiał wspólnie 

odmawiany z uwięzionymi kapłanami trzy razy dziennie różaniec oraz recytowana    

z pamięci Msza święta. Wpływ duchowy Biskupa zaowocował wśród kapłanów 

codziennym odmawianiem modlitw wyznaczonych przez niego, także                      

po opuszczeniu przez Biskupa więziennej celi. 

Biskup Adolf Piotr okazywał czynne miłosierdzie dzieląc się otrzymanymi 

paczkami żywnościowymi, szczególnie zwracając uwagę na więźniów, którzy nigdy 

nie otrzymywali pomocy. Więźniowie bardzo cenili sobie możliwość porozmawiania 

z Księdzem Biskupem i (...) byli pod urokiem osobistości Biskupa.
176

 Ordynariusz 

diecezji łuckiej starał się być dobrym Pasterzem i zawsze znajdował dobre krzepiące 

słowa dla potrzebujących umocnienia., a wobec kapłanów starał się być                      

i rzeczywiście był dobrym Ojcem.
177

  

Biskup Szelążek w bardzo trudnych warunkach więziennych swoją osobą           

i postępowaniem zaimponował więźniom kijowskiego więzienia, wzbudzając w nich 

uczucia szacunku i podziwu. Gdy zabrano Księdza Biskupa z więzienia jego miejsce 

zajął młody wiejski chłopak; wówczas podniesiono głos: On nie jest godzien być    

na miejscu takiego człowieka.
178

  

Więzienie dla Księdza Biskupa było bardzo ciężkie. Był przemęczony            

i wyniszczony z powodu głodu, chorował i kaszlał. Był blady, miał zapadnięte oczy, 

gorączkę, wzrokiem jakby kogoś szukał, czasem wydawało mi się, że nie zauważa 

mojej obecności
179

 – wspomina s. Władysława Mirota. Bardzo dużo cierpiał, ale 

nigdy nie narzekał. Urzekające są  słowa, które wypowiedział w czasie kazania 

wygłoszonego w drugi dzień Bożego Narodzenia: trzeba zawierzyć Bogu, a Bóg 

nigdy nie opuści człowieka.
180

  

Zawsze niewzruszony i spokojny nie opowiadał zbyt wiele o trudnościach, 

chcąc w ten sposób zaoszczędzić innym cierpienia. W żaden sposób nie chciał 

przygnębiać drugiego człowieka. Świadomy wielu okrutnych czynów 

dokonywanych na Polakach w miarę możliwości starał się  o zapewnienie posługi 

                                                
175 Tamże 
176 Tamże s.10 
177 Tamże 
178 Tamże s. 13 
179 W. Mirota, Formularz pytań na temat życia i cnót Ks. Bpa A. P. Szelążka, ArST bs, s. 4 
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duszpasterskiej zesłańcom i prowadzonym na śmierć. Jednak pełną wiedzę 

zachowywał dla siebie i nie tracił wiary w Opatrzność Bożą.
181

  

Ordynariusz diecezji łuckiej odzyskał wolność 6 maja 1946 roku i został 

deportowany do Polski. Stało się to rzeczywistością 14 maja 1946 roku po kilkunastu 

miesiącach pobytu w więzieniu. Biskup Szelążek uniknął wyroku śmierci dzięki 

interwencji papieża Piusa XII, który wstawił się za Biskupem Łuckim poprzez 

delegata apostolskiego w Waszyngtonie oraz amerykańskiego sekretarza stanu.
182

  

W Polsce początkowo biskup Adolf Piotr zatrzymał się w Kielcach u swego 

byłego ucznia biskupa Czesława Kaczmarka. Później zaproponowano mu pobyt        

w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia w letniej rezydencji biskupiej. Pasterz 

diecezji łuckiej utworzył tam Kurię Biskupią i uzupełnił skład kapituły. Stale 

utrzymywał ożywiony kontakt z duchowieństwem i wiernymi rozrzuconymi           

na terenie całego kraju. Bierzgłowo stało się nową stolicą Biskupa Wygnańca.
183

 

Ordynariusz diecezji łuckiej bardzo przeżywał fakt, że na Wschodzie nadal 

jest uwięzionych kilkunastu kapłanów. Osobiście interweniował w tej sprawie, 

pisząc list do kardynała Sapiehy z prośbą o udzielenie pomocy niewinnie 

uwięzionym.
184

 Czuł się odpowiedzialny za ludzi, którzy byli nadal pod jego 

pasterską opieką. 

Biskup A. P. Szelążek nie miał żalu, czy pretensji do osób, które go uwięziły. 

Nigdy też nie słyszano słów skargi z ust Księdza Biskupa. Osobiste świadectwo 

postawy miłosierdzia wobec tych, którzy go prześladowali zrelacjonował ksiądz      

S. Wojas, który przybył po deportowanego Biskupa diecezji łuckiej na dworzec       

w Kielcach.  Biskup mi powiedział, że z Kijowa do granicy wieźli go ludzie z NKWD, 

a od granicy do Kielc – ci panowie z UB. Biskup też mnie prosił, abym zaprosił ich 

na herbatę i coś dał do zjedzenia. Mówił: <Ci panowie od granicy mi towarzyszą. 

Oni są głodni.  Może ksiądz by ich zaprosił na herbatę i coś dał do zjedzenia.>
185

 

Pomimo słabego stanu zdrowia i podeszłego wieku biskup Adolf Piotr bardzo 

chciał powrócić do Łucka. Tęsknił za swoją diecezją i martwił się o jej 

mieszkańców. W Bierzgłowie czuł się zaakceptowany i przyjęty, było mu dobrze    
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Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999,  s.65 
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w nowym miejscu, ale do końca swoich dni nie opuszczała go świadomość, że jest 

wygnańcem.
186

 Ksiądz Antoni Jagłowski w swojej wypowiedzi zaświadczył: Żył 

ciągłą nadzieją powrotu do ukochanej diecezji. Przeżył chwile tragiczne, gdy           

na skutek politycznej sytuacji stało się pewnym, że do diecezji nie powróci.
187

  

Ksiądz Biskup miał otwarte serce dla kapłanów odwiedzających go w zamku 

Bierzgłowskim, którzy tak jak on byli wysiedleni z terenów diecezji. Służył im swoją 

życzliwością i gościnnością, duchowym wsparciem, dobrą radą a także w miarę 

możliwości posługą sakramentalną.
188

 

Czas jaki został ofiarowany księdzu  biskupowi A. P. Szelążkowi                   

w Bierzgłowie  spędzał przede wszystkim na modlitwie.
189

 Kiedy pozwalało mu     

na to zdrowie dużo czytał,  zajmował się pracą naukową.
190

 Trzymał się ustalonego 

porządku dnia. Już w Łucku twierdził, że od zachowania właściwego harmonogramu 

wiele zależy.
191

  

 Ważnym elementem wygnańczego okresu życia Księdza Biskupa Szelążka 

była korespondencja, która pozwalała mu być bardziej aktywnym. Pisał listy 

prywatne, a także o charakterze urzędowym. Pisał do swoich ukochanych diecezjan. 

Osobiste świadectwo życia Księdza Biskupa zawarte w listach miało głęboki               

i niezmiernie ważny wpływ duchowy na osoby korespondujące z księdzem biskupem 

Szelążkiem. Można zauważyć ten ważny aspekt analizując między innymi listy 

Stefanii Otorowskiej: Za dwa ostatnie listy Najdroższego Ojca najserdeczniej 

dziękuję. Są one dla mnie bardzo cenne. W pierwszym Najdroższy Ojciec przykładem 

swoim uczy mnie pokory i uległości wobec najmniejszych. List dugi uważam za wyraz 

Woli Bożej. Postaram się jak najdokładniej w miarę swoich zdolności i sił wypełnić 

wszystkie polecenia.
192

 W innym liście czytamy: (…) ogromnie bowiem cenię sobie 
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każde zdanie, oraz modlitwę w mojej intencji Najdroższego Ojca, gdyż jest mi ona 

często podtrzymaniem w wielu trudnościach i zachętą w dążeniu do doskonałości.
193

 

 Szczególnego znaczenia nabierają listy, które ksiądz biskup Adolf Piotr 

wysyłał do Matki Bernardy Nakonowskiej przełożonej Generalnej Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Sam doświadczając wygnania i cierpienia 

potrafił podtrzymać innych w nadziei, wprowadzając w nadprzyrodzoną perspektywę 

zawierzenia Opatrzności Bożej.  A Ciebie Matko Generalna najgoręcej proszę, nie 

upadaj na duchu. Ufaj pomocy Bożej i opiece świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
194

 

W innym miejscu: Proszę w trudnościach swoich modlić się do Opatrzności Bożej, 

do św. Józefa i do naszej Patronki. Pan Bóg przyjdzie z pomocą! Deus providebit. 

Trzeba mieć wielką ufność w Opatrzność Bożą.
195

 

 Biskup podczas wygnania nie mógł zajmować się już sprawami założonej 

przez siebie rodziny zakonnej z powodów nie zależnych od niego, jednak zawsze 

siostry i powierzone im dzieło szerzenia małej drogi Dziecięctwa Duchowego były 

mu bardzo bliskie. Przyznam się, ale mówię to w pełnym zaufaniu, że do Jego 

Eminencji Kardynała posłałem (…) prośbę o udzielenie mi delegacji                        

do zaopiekowania się tą Kongregacją i przyprowadzenia Jej do prawidłowego stanu. 

(…) Do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi. Rozumiem, że brak tej 

odpowiedzi trzeba poczytać za odmowną odpowiedź. (…) Wierzę, iż Pan Bóg tak 

sprawą pokierował.
196

  

 Osobiste świadectwo zaangażowania księdza biskupa Szelążka w sprawy 

Kongregacji można zauważyć analizując korespondencję z biskupem Ignacym 

Świrskim. W jednym z listów skierowanych do założyciela Zgromadzenia Sióstr     

św. Teresy od Dzieciątka Jezus biskup Siedlecki napisał: Siostrami od św. Teresy 

interesuję się bardzo i jak mogę otaczam je swoją opieką nie tylko zasadniczo             

z obowiązku mego, ale jeszcze przez wzgląd na waszą Ekscelencję, bo wiem,            

że te Siostry leżą Mu bardzo na sercu.
197
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 Ksiądz Biskup A. P. Szelążek przygotowywał się świadomie na spotkanie     

z Bogiem. Czuwał, wiedząc, że w każdej chwili może odejść do wieczności.
198

     

Pod koniec swojego ziemskiego życia, w podziękowaniu wystosowanym z okazji 

jubileuszu kapłaństwa, dał osobiste świadectwo bezwarunkowego zawierzenia Bogu: 

Zanim nadejdzie oczekiwany przeze mnie ustawicznie dzień przejścia do wieczności, 

Opatrzność Boża łagodzi udrękę oderwania od diecezji, którą Duch Święty 

przeznaczył mi jako mistyczną Oblubienicę. (…) Gdy zatem składam                         

te dziękczynienia, wylewam u stóp Majestatu Bożego łzy żalu, że zapewne nie zawsze 

z należną ufnością przyjmowałem spadające na diecezję krzyże, i pytałem 

zaniepokojony, dlaczego te i inne- nad wielki wyraz katastrofy (…) Dziś składam 

wyznanie, że wierzyć trzeba w nieskończone miłosierdzie Boże bez żadnych 

ograniczeń.
199

 

 

 

 Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, jako człowiek głębokiej wiary swoją 

postawą dawał autentyczne świadectwo przynależności do Jezusa Chrystusa.  

Poprzez wierną modlitwę, a także nieustanne trwanie w obecności Bożej biskup 

Szelążek promieniował na innych swoim wewnętrznym skupieniem, prowokując    

do kontemplacji tajemnic Bożych.  

 Postawa głębokiej wiary widoczna była u ordynariusza diecezji łuckiej           

w sposobie przyjmowania cierpienia. biskup Szelążek cierpiał duchowo i fizycznie, 

ale  znosił to doświadczenie z ogromną cierpliwością. Był człowiekiem zawierzenia, 

który nawet w momencie ogromnego cierpienia i bólu normalnie prowadzącego     

do rozpaczy, wierzy, że jest kochany przez Boga i nie traci nadziei na przyszłość.  

 Jako Pasterz diecezji łuckiej biskup Adolf Piotr dał świadectwo swojej 

miłości pasterskiej do Kościoła poprzez wierną służbę. Całe jego działanie 

zogniskowane było na jednym celu - zapewnić dar życia nadprzyrodzonego swoim 

diecezjanom, bez względu na zaistniałą sytuację. W obliczu niebezpieczeństw            

i prześladowania zachował ufność względem Opatrzności Bożej.  

 Fascynująca i inspirująca była postawa księdza biskupa Adolfa Piotra 

Szelążka podczas wygnania. Do końca swoich dni pozostał biskupem diecezji 
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łuckiej. Nie tracił nadziei w odrodzenie się Kościoła na Wołyniu. Był  przewidujący   

i troskliwy względem pozostających na wygnaniu wiernych diecezjan oraz 

duchowieństwa. Biskup Szelążek starał się być aktywny i w miarę swoich 

możliwości zaangażowany w sprawy Kościoła powszechnego i lokalnego. 
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Zakończenie 

 

 

 Celem powyższej pracy było ukazanie wpływu duchowego księdza biskupa 

A. P .Szelążka na diecezję łucką oraz na Zgromadzenia Sióstr św. Teresy                

od Dzieciątka Jezus. Podstawę pracy stanowiły dokumenty z Archiwum 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus: pisma biskupa Szelążka 

wydane drukiem, rękopisy, korespondencja, a także materiały pośrednio dotyczące 

osoby biskupa Szelążka oraz diecezji łuckiej.  W pracy wykorzystane zostały także 

dokumenty, do których wcześniej nie było dostępu, i które nigdy dotąd nie były 

publikowane. W celu lepszego zobrazowania tematu posłużyłam się unikalnymi 

materiałami z Archiwum Watykańskiego oraz z Archiwum  Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Kijowie.  

 W pierwszym rozdziale została ukazana troska Ordynariusza diecezji łuckiej 

o dobro i duchowe potrzeby diecezjan. Ksiądz biskup A. P. Szelążek rozpoczął 

dzieło odnowy Kościoła. Pragnął wzrostu  życia religijnego wiernych Kościoła 

Katolickiego na terenie diecezji łuckiej. Podjął szereg działań zmierzających             

do odrodzenia i poprawy sytuacji religijnej, w tym miedzy innymi kompetentnie 

zajął się formacją duchowieństwa. Szerzył również kult św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus i pobożność maryjną.  

 W drugim rozdziale została przedstawiona geneza Zgromadzenia Sióstr      

św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Starałam się ukazać potrzebę istnienia nowej 

rodziny zakonnej, jej duchowość i wpływ Ordynariusza na duchowe kształtowanie 

się charakteru zgromadzenia oraz osobiste zaangażowanie Biskupa w sprawy 

Kongregacji. Ważnym elementem drugiego rozdziału pracy jest  radykalizm biskupa 

Szelążka w naśladowaniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Tłumaczy on całkowite 

poświęcenie diecezji łuckiej oraz powstałego na jej terenie zgromadzenia zakonnego 

- świętej Teresie z Lisieux. 

 Trzeci rozdział zajmuje się osobistym świadectwem księdza biskupa            

A. P. Szelążka. Ukazuje postawę głębokiej wiary, wiernej modlitwy i całkowitego 

zawierzenia Opatrzności Bożej Biskupa Łuckiego. Mówi o przykładzie jego wiernej 

posługi biskupiej. Podejmuje zagadnienie cierpienia i doświadczeń z powodu 

przynależności do Kościoła Rzymskokatolickiego, które stały się udziałem księdza 
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biskupa A. P. Szelążka w czasie II wojny światowej oraz przedstawia duchowe 

świadectwo Biskupa łuckiego w okresie jego pobytu na wygnaniu.  

 W przyszłości należałoby kontynuować badania dotyczące osoby                     

i działalności Ordynariusza diecezji łuckiej. Istnieje bowiem wiele materiałów, które 

mogą być przydatne w procesie beatyfikacyjnym księdza Biskupa. Wiele treści 

znajduje się w kazaniach i materiałach warsztatowych biskupa Adolfa Piotra 

Szelążka.  
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