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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

 

ArST – Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

 w Podkowie Leśnej. 

art. – artykuł 

BUKSW – Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

BKUL  – Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

bmrw  – bez miejsca i roku wydania 

BPFT  – Biblioteka Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. 

bs  – bez sygnatury 

ComP  – „Communio”, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Poznań 1981- 

DKW  – Sobór Watykański II, Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich, 

„Orientalium Ecclesiarum”. 

GK  – „Gazeta Kościelna”, Lwów 1893 - 1939. 

kaz.  – kazanie 

KDK  – Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele,  

 „Gaudium et spes”. 

KK  – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, „Lumen  

 gentium”. 

KKK  – Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. 

konf.  – konferencja 

MDŁ  – „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, Łuck 1925 - 1939. 

MPP  – „Miesięcznik Pasterski Płocki”, Płock 1906 - 

mps  – maszynopis 

PG  – Posynodalna adhortacja „Pastores gregis” Jana Pawła II 

rps  – rękopis 

sygn.  – sygnatura 

WKB  – Wydawnictwo Karmelitów Bosych. 

wsp. – wspomnienie 

[W.B.] – tylko inicjały, brak pełnego imienia i nazwiska 
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[Z.] – tylko inicjał, brak pełnego imienia i nazwiska 

ŻK – „Życie Katolickie”, Łuck 1926 – 1939. 

*** – autor lub adresat nieznany 
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WSTĘP 

 

Tematem pracy jest „Nadzieja w życiu i nauczaniu Ks. Biskupa Adolfa Piotra 

Szelążka”. Inspiracją do napisania pracy jest zainteresowanie osobą A. P. Szelążka, 

Założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, pragnienie 

głębszego poznania charyzmatu, którym Bóg go obdarzył. 

 Nadzieja jest przeżyciem nieodłącznym od życia ludzkiego. Każdy człowiek 

czegoś oczekuje, w czymś ma nadzieję. Nadzieja różnicuje się w zależności  

od podmiotu i przedmiotu nadziei. Można mówić o nadziejach ludzi bez wiary 

religijnej, których nadzieja jest ukierunkowana ku wartościom iluzyjnym, 

uzależnionym nieraz od przewrotności człowieka i nadziejach ludzi wiary,  

do których należą chrześcijanie.
1
 Nadzieja chrześcijanina związana jest z Bogiem 

spełniającym swe obietnice, Bogiem miłującym człowieka, Bogiem pociągającym 

go swoim pięknem i miłością.
2
 

 Spotyka się nieraz twierdzenia, że chrześcijanie rozwijający w sobie 

teologalną cnotę nadziei są pesymistami, że kierują swoje pragnienia tylko ku 

przyszłości, są bezczynni i nie osadzeni w realiach życia codziennego. Nadzieja 

chrześcijańska będzie miała swoje absolutne spełnienie w wieczności, ma jednak 

swoje odniesienie czasowe. „Cały świat wartości czasowych, warunkujący wprost 

spełnienie nadziei wiecznej i cały świat wartości czasowych, które mogą się 

przyczynić i przyczyniają się do spełnienia wiecznej nadziei człowieka jest 

ogarnięty nadzieją chrześcijańską. Toteż chrześcijanie są powołani i zobowiązani do 

działań dla ich urzeczywistnienia (...), nadzieja sprawia bowiem, że człowiek 

zwrócony ku wieczności przestaje być niewolnikiem czasu. Napełniony nadzieją 

                                                
1 Por. W. Słomka, Nadzieja, w: Leksykon duchowości katolickiej, praca zbior. pod. red. 

M. Chmielewskiego, Wydawnictwo „ M „ , Lublin - Kraków 2002, s.561. 
2 Por. W. Hryniewicz, Pedagogia nadziei Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, Verbinum, Warszawa 

1997, s.182.  
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chrześcijańską jest człowiekiem odwagi, męstwa i niepokonalności”.
3
  

Podstawą takiej postawy jest Duch Boży, który działa w chrześcijaninie, który jest 

w nim sprawcą chcenia i działania zgodnego z wolą Bożą (por. Flp 2, 13). 

 Celem tej pracy jest ukazanie działania Boga, gwaranta niezawodności 

nadziei, w życiu Ks. Bp A. P. Szelążka i jego odpowiedzi przejawiającej się  

w postawie zaangażowania w sprawy wieczne w powiązaniu z doczesnymi. 

 Na temat nadziei w życiu i nauczaniu Ojca Założyciela nie ma żadnych 

opracowań. W pracy zostaną wykorzystane materiały źródłowe jak również 

opracowania źródeł: pozycje książkowe czasopisma oraz prace magisterskie  

i doktoranckie z dziedziny teologii moralnej, biblijnej, historyczno - teologicznej.  

W niniejszej pracy będzie zastosowana metoda analizy i syntezy. Za pomocą 

metody analizy zostanie ukazane miejsce nadziei i jej rozwój w życiu A. P. 

Szelążka. Poprzez syntezę będą zebrane, uporządkowane i przedstawione 

najważniejsze treści reprezentowanej pracy. 

 Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostanie 

zaprezentowana droga życiowa A.P. Szelążka i rozwój nadziei na poszczególnych 

etapach jego życia prowadzący go do stopniowego poznania woli Boga i do 

głębszego zjednoczenia z Nim. Jak wynika z rozdziału pierwszego, nadzieja 

chrześcijańska często podlega różnorodnym próbom i stąd potrzebuje ciągłego 

ożywiania i umacniania. Udziela je Bóg poprzez swoich Świętych. W rozdziale 

drugim zostanie przedstawiona rola przewodników nadziei, tj. Najświętszej Maryi 

Panny i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Bezpośrednia pomoc Boga lub przez 

pośredników jest nieodzowna w kroczeniu drogą nadziei. W rozdziale trzecim 

zostanie ukazana współpraca A.P. Szelążka z łaską Bożą polegająca na obcowaniu z 

Bogiem poprzez modlitwę i szukaniu Go w bliźnich oraz oderwaniu się od rzeczy 

doczesnych i samego siebie, by w centrum życia był Bóg. 

                                                
3 Por. W. Słomka, Nadzieja, w: Leksykon duchowości katolickiej, praca zbior. pod. red. 

M. Chmielewskiego, Wydawnictwo „ M „ , Lublin - Kraków 2002, s. 563. 



ROZDZIAŁ I 

Wychowanie do chrześcijańskiej nadziei 

 

 Nadzieja jest cnotą teologalną, niezasłużonym darem danym człowiekowi 

przez Boga Stanowi postawę zaufania człowieka wobec Stwórcy opartą na Jego 

przyrzeczeniu wiecznego zbawienia, prowadzącą do zjednoczenia z Nim w miłości. 

Bóg jest najwyższym Dobrem, do którego człowiek dąży i jego Dawcą. To On 

udziela człowiekowi pragnienie podążania za Nim, szukania w Nim celu życia, 

swojej wiecznej szczęśliwości.
4
 Nadzieja jest darem, który ma być rozwijany  

we współpracy z łaską Bożą. 

 W rozdziale pierwszym biograficznym zostaną ukazane poszczególne etapy 

życia Adolfa Piotra Szelążka, poprzez które Bóg kształtował i umacniał jego 

nadzieję. 

 

 

1. Dzieciństwo i młodość 

 

Już w pierwszym okresie życia człowieka zaszczepia w nim Stwórca 

nadzieję. Powołuje go do istnienia, do relacji ze Sobą w sakramencie chrztu 

świętego, Eucharystii, bierzmowania, pobudza go do współpracy w dziele 

zbawienia i udziela potrzebnych pomocy. Tak pisze o tym Szelążek w swoim 

dziele: ”Istnieje pewien rys w dziełach Bożych (...) rys opatrznościowy, związany 

nieuchronnie z losami każdego człowieka. W swej wszechwiedzy i bezgranicznej 

dla nas miłości, Stwórca wyznacza z góry pasmo dzieł pożytecznych, do których 

przywiązał specjalne pomoce i światła. W ich sferę człowiek we właściwym czasie 

wchodzić może i powinien”.
5
 

 

                                                
4 Dokumenty Soboru Watykańskiego II ukazują wielką godność człowieka przejawiającą się w powołaniu go 

przez Boga do wiecznego uczestnictwa w Jego życiu. Por. KDK 18; por. także: A. Ballestrero, Wiara, 

nadzieja i miłość drogą do świętości, WKB, Kraków 2000, s. 72. 
5 A.P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 30. 
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Adolf Piotr Szelążek - syn Stanisława i Marianny z domu Gregoriew - 

urodził się 30 lipca 1865 r.
6
 w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. W kościele 

parafialnym w tymże mieście 13.08.1865 r. otrzymał chrzest święty. Gdy miał 2 lata 

zmarła jego matka oraz nowonarodzony brat Julian. Wkrótce po tych wydarzeniach 

ojciec Adolfa wraz z nim i drugim starszym synem Władysławem przenieśli się do 

Węgrowa. Stanisław Szelążek powtórnie się ożenił. Matką chłopców została 

Eleonora Paulina Dobraczyńska. Z troską i miłością zajęła się ona wychowaniem 

chłopców, którzy także pokochali ją i zawsze wspominali z szacunkiem jak własną 

matkę. Adolf wzrastał w kochającej się rodzinie, przepojonej wartościami 

religijnymi i patriotycznymi. Tam też należy szukać początku rozwoju 

chrześcijańskiej nadziei. To właśnie w rodzinie zaczęła się kształtować jego 

eucharystyczna i maryjna duchowość. W kościele Św. Piotra z Alkantary  

i Św. Antoniego Padewskiego w Węgrowie przyjął po raz pierwszy Komunię Św. 

Wydarzenie to nazwał później zespoleniem się jego serca z Najświętszym Sercem 

Jezusa.
7
 

Po ukończeniu katolickiej szkoły początkowej w Węgrowie dalszy etap nauki 

kontynuował Adolf w Siedlcach, w Męskim Gimnazjum Klasycznym. Wśród 

uczniów wyróżniał się pracowitością i zdolnościami. Gimnazjum ukończył  

z najlepszymi wynikami. Był przekonany o wsparciu Boga w nauczaniu.
8
 

Przeciwstawiając się tendencjom szkolnym (rusyfikacji i ateizacji), wbrew 

zakazom, mówił wraz z grupą młodzieży po polsku, korzystał z tajnych bibliotek, 

utrzymywał kontakty z kapłanami i gorliwie uczęszczał do kościoła. Umiał łączyć 

szerokie zainteresowanie intelektualne i troskę o bliźnich, z pogłębieniem zażyłości 

z Bogiem. Potwierdzał tę opinię jego gimnazjalny kolega Kazimierz Pruski: 

„Kolega Szelążek lubił również niezmiernie nasze zabawy w piłkę - ekstra, palanta 

                                                
6 Większość opracowań podaje datę 1 sierpnia (nawet autobiografia przez niego napisana - Ar ST, sygn. 

E/I-a). W metryce jednak i pozostałych źródłach jest data 30 lipca. Por. B.E. Karwowska, Ks. Bp Adolf 

Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, s. 5. 
7 Por. A.P. Szelążek List do Haliny Jander, Zamek Bierzgłowski, 31.08.1946, ArST sygn. E/IV - f, s.1. 
8 Ks. Bp Szelążek wyrażał przekonanie, że Duch Święty zgodnie z obietnicą Chrystusa udziela pomocy, 

także w sprawach nauki. Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem wszystkich ludzi. Dar mądrości uczy 

człowieka właściwego oceniania wartości tego świata. Najważniejszą jednak rzeczą według A.P. Szelążka 

jest zjednoczenie z Bogiem i troska o budowę Królestwa Chrystusa. Por. E. Karwowska, Chrystocentryzm 

moralności chrześcijańskiej w pismach Ks. Bp A. P. Szelążka, Warszawa 1999, s. 123. 
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oraz ślizgawkę, z kościołem jednak najsilniej był zawsze związany(...), bywał 

bardzo zmartwiony, gdy na tym nabożeństwie nie ujrzał w kościele kolegi Ch., 

sądząc, że ten kolega zaniedbał się w służbie Bożej”.
9
 Nadzieja będąca w sercu 

Adolfa Piotra pobudzała go do troski o życie duchowe związanych z nim ludzi. 

 Po ukończeniu pięciu klas gimnazjalnych jesienią 1883 r. młody Adolf Piotr 

Szelążek zdecydował się na wstąpienie do seminarium duchownego w Płocku. 

Ojciec nie tylko zezwolił synowi na obiór stanu duchownego lecz udzielił mu 

swego rodzicielskiego błogosławieństwa i prosił Ducha Świętego by kierował jego 

sercem i rozumem tak, by był godny obranego stanu.
10

 W czasie nauki w 

seminarium uchodził za bardzo zdolnego studenta, gdyż spośród zdających 

egzaminy osiągał najlepsze oceny spośród wszystkich zdających.
11

 Profesorowie 

widząc jego zdolności powierzyli mu najpierw funkcję wicedziekana kleryków a 

potem obowiązek dziekana. Oprócz zdolności intelektualnych alumn Adolf Piotr 

wykazywał również zdolności organizacyjne. 

 12 października 1886 r. otrzymał w katedrze płockiej cztery mniejsze 

święcenia, a 26 maja 1888 r. - święcenia kapłańskie.
12

 2 sierpnia 1888 r. Ks. A. P. 

Szelążek został wikariuszem w parafii Św. Bartłomieja w Płocku. W pracy 

kapłańskiej okazał się wzorowym i gorliwym duszpasterzem. W szczególny sposób 

przyciągał parafian poprzez starannie przygotowane i wygłoszone pociągającą 

wymową kazania. Podziwiano w nich umiejętność łączenia głębokiej pobożności  

z szeroką wiedzą i zdolnościami intelektualnymi. W konspektach kazań i referatów 

zauważało się u autora potrzebę szczególnej pomocy Bożej. Był przekonany, że to 

Bóg uświęca człowieka i że ludzki wysiłek, choć konieczny, jest tylko 

przygotowaniem do dzieła, które Bóg zechce w nim dokonać. Podkreślał, że kapłan 

winien być świadomy, że jego misja przekracza naturalne możliwości. Pamiętał o 

swej niemocy i z ufnością zdawał się na Boga, Dawcę powołania.
13

  

                                                
9[Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, ŻK, 9 (1938) nr 37, s. 583. 
10 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, s. 9. 
11 Por. tamże, s.10. 
12 Por. [Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s.583. 
13 Por. B. E. Karwowska, Chrystocentryzm moralności chrześcijańskiej w pismach Ks. Bp A. P. Szelążka, 

dz. cyt., s.56; por. także: B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. 

cyt., s. 12. 
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Jesienią 1889r. Ks. Szelążek został wysłany przez władzę diecezjalną  

na studia. 15 września rozpoczął naukę w Akademii Duchowej w Petersburgu. 

Podobnie jak w Seminarium ukończył ją z najlepszą oceną, uzyskując tytuł magistra 

teologii na podstawie pracy: „O objawieniu św. Brygidy” i „O Prymacie Biskupa 

Rzymskiego”.
14

 Po ukończeniu roku akademickiego A. P. Szelążek powrócił  

do Płocka z pochlebnym świadectwem tamtejszego rektora Ks. Albina Symona.
15

 

Dla Ks. Adolfa Piotra rozpoczął się nowy okres wytrwałej pracy dla Kościoła.  

 

 

2. Życie i działalność pastoralna w latach 1893 - 1925 

 

2.1. Praca duszpasterska i naukowa 

 

28-letni kapłan z zaangażowaniem podjął pracę w diecezji płockiej 

wykorzystując wszystkie swe zdolności i umiejętności. Miał nadzieję, że praca 

wzmocniona łaską Bożą przyniesie oczekiwane owoce. Był świadomy, że jego 

działanie nie może być tylko zewnętrzne, ma być działaniem „z ducha”. Tak pisał: 

„O, tam gdzie tylko zewnętrzne działanie bez ducha, Chrystus nie zakłada swego 

królestwa - i tam nie panuje, gdzie jedynie bezpłodne myśli. Nie - Królestwo 

Chrystusa to Chrystianizm, jednoczący w sobie zgodnie i myśli i czyny 

zewnętrzne”.
16

 

 W 1893 r. Ks. A.P. Szelążek został skierowany do pracy w Konsystorzu 

Generalnym, w którym pełnił funkcję sekretarza. Pracował na stanowisku: 

notariusza, kanclerza, sędziego i członka Sądu Biskupiego. Pod kierunkiem 

wybitnego naukowca i działacza - ks. bpa Michała Nowodworskiego zajmował się 

                                                
14[Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 584. 
15 W relacjach o alumnach, robiąc aluzję do nazwiska, pisał Ks. Symon do bpa płockiego: „Ks. Adolf 

Szelążek, to naprawdę nie szelążek, ale dukacik”. Por. ***, Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. Adolf Piotr 

Szelążek, MPP 21(1926) nr 2, s. 60. 
16 A.P. Szelążek, Nauki apologetyczne, Warszawa 1901, s. 222. Dokumenty Soboru Watykańskiego II 

podkreślając ważność zgodności myśli i czynów zewnętrznych człowieka mówią, iż „rozłam między  

wyznawaną wiarą a życiem codziennym” należy zaliczyć „do ważniejszych błędów naszych czasów”. Zob. 

KDK43. 



działalnością pisarską. Opracowywał różne memoriały i referaty zaznajamiając się  

z całokształtem spraw kościelnych w diecezji i poza nią.
17

 

 Od 1893r. Ks. Szelążek był związany również z Seminarium Duchownym  

w Płocku pełniąc w nim początkowo obowiązki ojca duchownego a od 1894r. 

wykładowcy prawa kanonicznego. W płockiej Alma Mater wykładał ascetykę, 

filozofię, język łaciński i wymowę ogólną. W swej pracy dydaktycznej kierował się 

względami nadprzyrodzonymi, o czym świadczy ofiarowywanie swych prac Panu 

Bogu i świętym.
18

 

 Ks. A. P. Szelążek wiedział, że w dążeniu do Źródła nadziei nie może 

ograniczyć się tylko do sumiennego wypełnienia powierzonych obowiązków.  

Po powrocie do Płocka rozpoczął działalność kaznodziejską. Przejawem jego troski 

o rozwój religijny inteligencji katolickiej były nauki apologetyczne wygłaszane  

w katedrze płockiej, zebrane i wydane jego własnym sumptem w Warszawie  

w 1901r. pod tą samą nazwą.
19

 

 Ks. Szelążek brał też czynny udział w życiu religijno-społecznym diecezji. 

Zauważa się w jego postępowaniu ścisły związek między życiem wewnętrznym, 

oczekiwaniem na zbawienie wieczne, a zaangażowaniem doczesnym w budowę 

lepszego świata. Pisał: „W życiu nadnaturalnym człowiek nie jest biernym 

przedmiotem wpływów Bożych. To co nazywamy współdziałaniem  

z Bogiem, to są bezkresne widnokręgi żywej pracy we wszystkich dziedzinach 

dobra, prawdy i piękna. (...) Moc Boża nie cierpi bezczynu w duszy. Gdzie 

bezowocność, tam nie ma Boga”.
20

 

Bliski kontakt z Bogiem pobudzał go do działania. Z licznych towarzystw  

                                                
17 Por. ***,Nowy biskup Łucki J.E. ks. Adolf Piotr Szelążek, art. cyt. s. 60. 
18 Por. A.P. Szelążek, Autobiografia, bmrw, Ar ST sygn. E/I-a, s.1; por. także: Konspekty wykładów prawa 

kanonicznego (Płock - Petersburg), ArST sygn. E/II - h. 
19Por. A. Redmer, Demonstratio religiosa, christiana et catholica w naukach apologetycznych Adolfa Piotra 

Szelążka (1865 - 1950), Lublin 1992 . 
20 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt. s. 29. A. ZUBERBIER stwierdza, że nadzieja na 

zbawienie wieczne ma wyrażać się i realizować ze strony człowieka w życiu doczesnym w trosce o lepsze 

jutro całej ludzkości, w polepszenie doli ubogich, prześladowanych, zgodnie z oczekiwaniem królestwa 

prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Por. tenże, Nadzieja, w: Katolicyzm A-Z, pod red. Z. Pawlaka, 

Poznań 1989, s. 282. 



i instytucji powstałych z jego inicjatywy, którymi kierował jako prezes należy 

wymienić: Towarzystwo Dobroczynności w Płocku, Związek Katolicki w Płocku  

i Diecezjalny Związek Katolicki. Przy Towarzystwie Dobroczynności założył tzw. 

„Sale Pracy” dla chłopców, ze specjalizacjami: krawieckim i stolarskim.  

Był również członkiem Rady Opiekuńczej Płockiej, Okręgowego Zarządu Macierzy 

Szkolnej i prezesem Patronatu nad więźniami.
21

 

 W 1902 roku otrzymał godność kanonika katedralnego płockiego szambelana 

papieskiego, zaś w dwa lata później został prałatem domowym Jego 

Świątobliwości.
22

 W 1903 roku opracował dla Kurii statut pt. „Ordinatio 

Consistoria Generatio Plocensis”, a po śmierci ks. bpa M. Nowodworskiego 

kontynuował razem z ks. Zarębą wydawanie „Encyklopedii Kościelnej”.
23

 

 

 

2.2. Praca naukowa w Petersburgu (1904-1907) 

 

Człowiek żyjący cnotą nadziei daje Bogu możliwość rozporządzania swym 

życiem. Po wyjeździe bp Jerzego Szembeka do Petersburga i objęciu metropolii 

mohylewskiej, Adolf Piotr Szelążek został delegowany przez Katedralną Kapitułę 

Płocką na jednego z czterech asesorów Rzymskokatolickiego Kolegium 

Duchownego w Petersburgu, którą pełnił od 20 kwietnia 1904 r. do 8 czerwca 1907 

r. Pełnienie tej funkcji wiązało się z koniecznością uczestnictwa w cotygodniowych 

posiedzeniach Kolegium Duchownego w obecności prokuratora rządowego. 

Ponadto bp J. Szembek mianował Ks. A. Szelążka profesorem w Seminarium 

Metropolitalnym w Mohylewie, gdzie zapoznał się on z alumnem Ignacym 

Świrskim, późniejszym bp siedleckim, z którym wiązały go więzy szczerej 

przyjaźni i wzajemnej pomocy. Zakres nauczania Ks. Szelążka był szeroki: 

wykładał prawo kanoniczne, filozofię (ze szczególnym uwzględnieniem psychologii 

                                                
21 Por. A P. Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s.1; zob. także: ***, Nowy Biskup Łucki J.E. Ks. Adolf 

Szelążek, art. cyt., s. 61 - 62. 
22 Por. tamże, s. 61 
23 Por.[Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt. s. 586. 



eksperymentalnej), ekonomię polityczną, teologię pastoralną, ascetykę, historię, 

literaturę polską, język łaciński i francuski.
24

 W Mohylewie zdobył tytuł doktora 

prawa kanonicznego. Współpracując z abp. Szembekiem angażował się w zbieranie 

materiałów do przygotowania ukazów tolerancyjnych oraz uczestniczył w tajnych 

Konferencjach Episkopatu Polski z delegacją rządu rosyjskiego. Ich owocem był 

słynny Ukaz Tolerancyjny ogłoszony 30 kwietnia 1905 r.
25

 Z podziwem patrzono 

na apostolski zapał A. P. Szelążka. Tak pisał o jego działalności ks. B. Wyrobisz:  

„Ci którzy znają bliżej niezmordowaną jego działalność w byłym zaborze 

rosyjskim, wiedzą i rozumieją dobrze, z ilu trudnościami walczyć musiał, tak często 

krępowany za zbytek zapału i miłości Kościoła”.
26

 Zaangażowanie Ks. A. Szelążka 

wynikało z jego miłości do Boga, o czym świadczą poniższe słowa: „Najwyższe 

ukochanie nasze na ziemi oczekuje od swych dzieci ofiarnej pracy na jego dobro”.
27

  

 

 

2.3. Praca naukowa i społeczna w Płocku (1907-1918) 

 

 Po powrocie do Płocka w 1907 r. Ks. Szelążek rozpoczął ponownie wykłady 

w tamtejszym Seminarium Duchownym. Wykładał prawo kanoniczne, filozofię, 

socjologię i ascetykę.
28

 Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy 

pedagogicznej. Pragnął służyć swoją wiedzą i miłością alumnom. Wiedział, że 

każda praca na rzecz drugiego człowieka ma swój bezpośredni związek z nadzieją 

wieczną. Tak o nim pisał jeden z późniejszych współpracowników: „Jako profesora 

cechowały naszego Pasterza benedyktyńska pracowitość w przygotowywaniu się  

do lekcji. Znane było w Płocku światełko w jego oknie, niegasnące czasami aż do 

świtu, jasność, metodyczność oraz siła przekonywania w wykładzie. Miał talent 

                                                
24 Por. A. P. Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s. 1; zob. także: A. Redmer, Życie i działalność Bp Adolfa 

Piotra Szelążka MPP 77 (1992) nr 6, s. 375 . 
25 Por. A.P. Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s. 1; zob. także: [ Z. ], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 584.  
26 Ks. B. Wyrobisz, J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup łucki. W dziesiątą rocznicę objęcia rządów, GK 

43 (1936 ) nr 1, s. 12.  
27A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 196.  
28 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. 54.  
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aktualizowania zagadnień, wlewania w teorię życiowych soków współczesności”.
29

 

W latach 1909 - 1918 pełnił urząd rektora Płockiego Seminarium 

Duchownego. W międzyczasie zwiedzał Instytut Psychologii Eksperymentalnej  

w Lipsku oraz ośrodki naukowe we Francji i w Niemczech. Po zapoznaniu się  

z funkcjonowaniem tych instytutów, szczególnie w Lipsku, zainicjował utworzenie 

Instytutu Psychologii Eksperymentalnej w Płockim Seminarium.
30

 Inicjatywa ta 

była wynikiem realizacji życzenia papieża Piusa X, by wprowadzić w seminariach 

studium nauk przyrodniczych. Pisał: „Kościół nie jest oazą duchowej kultury 

zamkniętej w sobie, obojętnej na żywe prądy współczesnej myśli”.
31

 

Rektor Szelążek nie koncentrował się tylko na formacji intelektualnej 

alumnów, zwracał również uwagę na umiejętność łączenia zdobywanej wiedzy z 

odpowiednią formacją duchową wychowanków. W mowie z okazji 200-lecia 

jubileuszu płockiej uczelni tak przedstawił swoje poglądy: „Nie godzimy się tylko 

na zacieśnianie widnokręgu intelektualnego, które każe nic nie wiedzieć o 

zagadnieniach, stanowiących najwyższy interes człowieka. Godzić się nie możemy 

na pozostawienie bez odpowiedzi tych zagadnień, streszczonych w kilku wyrazach: 

skąd człowiek, dokąd dąży, jakimi drogami, skoro umysł ludzki własnymi siłami nie 

jest zdolny dać dostatecznej na nie odpowiedzi, znajdujemy ją w nieomylnych 

wskazaniach wiary, bo bez niej człowiek pełni życia rozwinąć nie może”.
32

 

Jako rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, brał udział  

w rozbudowie gmachów seminaryjnych i w reorganizacji seminarium polegającej na 

oddzieleniu Seminarium Większego od Mniejszego, w wyniku czego, powstało 

Liceum Diecezjalne.
33

 

Chrześcijańska nadzieja, mająca swe źródło w Bogu, pobudza człowieka  

do zaangażowania nie tylko w sprawy wieczne, ale i w doczesne. Poza zajęciami 

obowiązkowymi w seminarium, Ks. Szelążek udzielał się w różnego rodzaju 

                                                
29 Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, MDŁ 10(1935) nr 12, s. 317; por. także: F. Sznarbachowski, Biskup 

Łucki J. E. Ks. Adolf Szelążek, art. cyt., s. 302.  
30 Por. tamże, s. 303. 
31 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 18. 
32 A. P. Szelążek, Mowa regensa seminarium płockiego podczas jubileuszu tegoż seminarium w dniu 10. 

05. 1910, MPP 5(1910)nr 7, s. 176.  
33[ Z. ], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 585.  
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pracach społecznych i charytatywnych, uczestnicząc aktywnie w życiu politycznym 

miasta i kraju. Jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę społeczeństwa na udrękę 

polskich robotników wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy poza granice Królestwa 

Polskiego. W celu organizacji opieki nad robotnikami imigrującymi do Niemiec 

napisał rozprawę pt. „Konferencja Drezdeńska”
34

. W tym czasie ukazywały się 

między innymi artykuły: „Wody wielkiego przemysłu”, „Społeczność państwowa”, 

„Środki pomocnicze pracy”, „Podział dostatków” itd. Ks. Szelążek uwrażliwiał 

chrześcijan na potrzebę przemienienia świata na lepsze poprzez niesienie pomocy 

potrzebującym. W jednym z artykułów pisał: „W zdrowym społeczeństwie 

chrześcijańskim rozbudzać należy konieczność pomocy bliźnim, którzy sami sobie 

radzić i pomóc nie mogą. Ofiarną i czynną pomoc bliźniego trzeba w obecnej chwili 

wydźwignąć na należyte miejsce w życiu społecznym. Wszak ona jest znamieniem 

prawdziwych chrześcijan”.
35

 W swej wielorakiej działalności miał zawsze 

świadomość, że trwałość i skuteczność dzieł zależy od współpracy z Bogiem. 

Prawda ta znalazła odzwierciedlenie w jednym z jego dzieł. Stwierdził w nim: 

„Wszyscy, którzy przyłożyć mają rękę do dzieła odrodzenia moralnego, uświadomić 

sobie mają, że ich rola sprowadza się do współpracy z Bogiem. Bez Boga nic 

trwałego nie zdziałacie”.
36

 

Jako bliski współpracownik bp. A. J. Nowowiejskiego Ks. kan. Szelążek  

od 1916 r. uczestniczył w Konferencjach Episkopatu Polski. Rząd Polski za zgodą 

Władzy Kościelnej powierzył mu zorganizowanie w Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWR i OP) - Wydział do Spraw Kościoła. 

Na sesji Episkopatu Polski w grudniu 1917 r. podjęto decyzję i wysunięto jego 

kandydaturę na Naczelnika tego wydziału. Po przyjęciu propozycji Ks. Szelążek 

opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie. Przebywając tam na stałe, współpracował  

i przyjaźnił się z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce - abp Achillesem Rattim, 

                                                
34 Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317. 
35 A. P. Szelążek W sprawie niesienia pomocy bezrobotnym, Łuck, 13. 10. 1931, MDŁ 6 (1931 ) nr 10, s. 

273.  
36 A. P. Szelążek , Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 191.  
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późniejszym papieżem Piusem XI.
37

 

Doceniając zaangażowanie Ks. Szelążka w pracy na rzecz Kościoła, papież 

Benedykt XV mianował go biskupem tytularnym Barki i sufraganem płockim. Była 

to pierwsza po 55 latach konsekracja biskupia w niepodległej Polsce. 

 

 

2.4. Praca ministerialna i duszpasterska po nominacji na biskupa  

 tytularnego Barki i sufragana płockiego (1918-1925) 

 

Za zgodą ks. bpa. Ordynariusza i Episkopatu Polski nadal pełnił swoją 

funkcję w MWR i OP. Niedługo objął stanowisko Dyrektora Departamentu  

ad personam.
38

 Dla Biskupa Szelążka rozpoczęła się skomplikowana i wymagająca 

wysokich kwalifikacji praca. Podjęcie jej było wyrazem nadziei złożonej w Bogu  

i poddania się Jego przewodnictwu. Sprawując funkcje w Departamencie zajmował 

się między innymi sprawą uposażeń duchowieństwa, występował przeciw 

niesprawiedliwej parcelacji pounickich ziem kościelnych, zebrał niezbędne 

materiały do uregulowania stosunków kościelno - państwowych. Opracowując  

i opiniując odpowiednie projekty prawne bronił interesów Kościoła. Wytrwałość  

w pracy i poświęcenie dla sprawy Bożej i Kościoła zyskiwały mu szacunek 

wszystkich stykających się z nim ludzi.
39

 

 Pracując w Warszawie, w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego przeżywał wojnę polsko - sowiecką. Zadziwiał wszystkich pokojem  

i siłą ducha wypływającymi z zawierzenia Bogu.
40

 Wierzył, że Bóg nie zawiedzie 

pokładanej w Nim nadziei. Jako referent spraw kościelnych dużo wniósł  

w działalność Biura Pokoju, zorganizowanego w Warszawie. Uczestniczył również 

w pertraktacjach pokojowych w Rydze jako członek polskiej delegacji, pełniąc 

funkcje biegłego od spraw majątkowych Kościoła katolickiego. Wysunięta przez 

                                                
37 L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 55; zob. także: B. E. 

Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 33.  
38 Por. tamże, s. 36. 
39 Por. ***,Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. Bp A. Szelążek, art. cyt., s. 61.  
40 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 37. 
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niego teza, że majątki kościelne zabrane przez rząd carski zostały przejęte przez 

administrację państwową, a nie na własność skarbu państwa, została przyjęta przez 

strony zawierające układ. Ustępstwa przez niego uzyskane dopomogły w 

przyszłości do zawarcia korzystnego dla Kościoła Konkordatu pomiędzy Stolicą 

Apostolską a Rzeczypospolitą Polską.
41

 Przy okazji rozmów ryskich Ks.Biskup 

zabiegał o prawa dla katolików pozostających na terenach przyłączonych do Rosji. 

Chociaż stwierdzał, że delegacja polska uczyniła wszystko co było w jej mocy w 

ich obronie, duchowieństwo kresowe nie widziało oczekiwanych rezultatów, a 

rosyjscy dziennikarze w swoich gazetach „wyśmiewali pretensje eksperta 

religijnego na paltach Ryskich, Biskupa Adolfa Szelążka i opiewali swój tryumf, że 

żadnego uprzywilejowanego stanowiska Kościół katolicki przez umowę ryską w 

unii sowieckiej nie uzyskał”.
42

  

 Trudności nie zniechęcały Biskupa. Obrońcą jego nadziei był Bóg. Nadal 

pracował w ministerstwie jak też angażował się w akcję misyjną Kościoła.  

Na Konferencji Episkopatu Polski, w dniach 27-29 lipca 1920 r. uchwalono 

utworzenie we wszystkich diecezjach Związków Misyjnych Duchowieństwa. 

Kierownikiem powstałego Sekretariatu Misyjnego został Ks. Bp A. P. Szelążek.  

W ramach prac tego Sekretariatu powstało Towarzystwo Popierania Wiary 

Katolickiej na Wschodzie. O problemach niszczenia religii i prześladowaniach 

katolików na terenach przyłączonych do Rosji znał bezpośrednio z relacji abpa 

Cieplaka.
43

 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zostały podjęte próby 

unormowania stosunków prawnych ze Stolicą Apostolską. Szczególne miejsce,  

z racji funkcji pełnionej w MWR i OP, w pracach nad przygotowaniem Konkordatu 

przypadło Biskupowi Szelążkowi. Wielokrotnie podejmowane były rozmowy 

między przedstawicielami rządu i Kościoła w sprawie projektu konkordatu.  

 

 

                                                
41 Por. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 319; zob. także: B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr 

Szelążek wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 37.  
42 T. Skalski, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 11.05.1944, s. 196. 
43 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 37, 39. 
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Dla lepszej orientacji sytuacji Kościoła w Polsce, strona papieska pragnęła zaprosić 

do Rzymu w charakterze rzeczoznawcy jednego z członków Komisji Papieskiej. 

Funkcja ta została zaproponowana przez papieża A. P. Szelążkowi. W związku  

z pracami konkordatowymi Biskup niejeden raz wyjeżdżał do Rzymu.
44

 W 1923 

roku, będąc w Wiecznym Mieście uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Odegrała ona wielką rolę w jego drodze do 

zjednoczenia z Bogiem. 

 W latach 1918-1925 Bp A. P. Szelążek pełnił rolę łącznika między Rządem 

Polskim, a Episkopatem. Uczestniczył w rozmowach dotyczących granic  

i terytorium II Rzeczypospolitej i roli duchowieństwa w wolnym państwie. 

Opowiadając się po stronie pełnej autonomii Kościoła, jako dyrektor Departamentu 

do Spraw Kościoła Katolickiego w MWR i OP doświadczał w pracy wielu 

problemów w związku z obranym stanowiskiem. Pojawiające się w kręgach 

rządowych opcje opowiadające się za ograniczeniem roli Kościoła w życiu 

społecznym i politycznym doprowadziły do zdjęcia go ze stanowiska Kierownika 

Sekcji. Zaproponowano mu rolę konsultanta. Upokorzenie, które spotkało Biskupa, 

chociaż bolesne, nie zniszczyło nadziei i pokoju trwającego w jego duszy, gdyż był 

uległy Bogu dając się kształtować poprzez cierpienia. 

 A. P. Szelążek już jako konsultant w MWR i OP pracował w Komisji 

Papieskiej związanej ze sprawami konkordatowymi. Układ między Stolicą 

Apostolską a Rzeczpospolitą Polską został podpisany przez Prezydenta 30.05.1925 

r. Promulgowany konkordat chociaż był ważnym osiągnięciem ze strony Kościoła 

posiadał wiele norm kontrowersyjnych. Sprawa wykonania konkordatu wymagała 

kolejnych pertraktacji. W tym celu powołano specjalną Komisję rządową i Komisję 

Episkopatu, w skład której wszedł również Biskup Szelążek. Po przewrocie 

majowym w 1926 r. marszałek Józef Piłsudski życzył pertraktować tylko z jednym  

z członków Komisji Papieskiej. Stolica Apostolska zleciła to zadanie  

Bp A. P. Szelążkowi.
45

 Wrogie nastawienie władz do Kościoła przysparzało 

                                                
44 Por. tamże, s. 44; zob. także: A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 319. 
45 Por. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 25. 04. 1928, ArST sygn. E/IV-g; zob. także: 

B.E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, dz. cyt. , s. 46. 
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Biskupowi wiele cierpienia. Jego zabiegi o uzyskanie jak największej swobody  

dla Kościoła, chociaż nieustępliwe, pozostawały często bezskuteczne. 

Niepowodzenia przyjmował z poddaniem się woli Bożej. W jednym z listów 

wyznał: „Owoce - według ludzkiej rachuby - nie są najszczęśliwsze. Jestem jednak 

przekonany, że takich rezultatów chciał nasz Pan i jestem Mu posłuszny, z całym 

oddaniem”.
46

 Pełna roztropności i mądrości, cicha praca Biskupa była przepojona 

modlitwą. Poprzez całkowite oddanie się sprawom Kościoła, Biskup Szelążek 

cieszył się coraz większym autorytetem tak w Watykanie, jak i w Polsce. Nikogo też 

nie zdziwiła nominacja Jego osoby na Biskupa Ordynariusza, położonej na 

wschodnich kresach Polski, diecezji łuckiej. 

 

 

 3. Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek jako Ordynariusz  

 diecezji łuckiej 

 

 3.1. Praca duszpasterska w diecezji w latach 1925 - 1939 

 

 Na podstawie konkordatu Stolica Apostolska dokonała reorganizacji 

Kościoła w Polsce. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek został Ordynariuszem Diecezji 

Łuckiej, a jednocześnie administratorem w stosunku do osób, spraw i rzeczy 

diecezji kamienieckiej i żytomierskiej pozostających w granicach Polski.
47

 

 Obejmując rządy w diecezji Biskup Szelążek miał 60 lat. Ingres do katedry 

odbył się 24.02.1926 r. Ordynariusz wiedział, że jego pasterzowanie nie będzie 

łatwe, że będzie to okres oczyszczania i doskonalenia jego nadziei, która związana 

                                                
46 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 2. 04. 1929, ArST sygn. E/IV-g.  

A. MARCHETTI ukazuje, że zgodność z wolą Bożą nie jest tylko zwyczajnym i materialnym jej pełnieniem 

lecz jest wyrazem wewnętrznej postawy myśli i uczuć, jest przyjmowaniem z miłością tego wszystkiego, co 

Bóg czyni lub nakazuje. Zgodność jest wyrazem posłuszeństwa i uwielbienia Boga, gdyż zawiera w sobie 

uznanie najwyższych i suwerennych Jego praw, jest wyrazem wspólnoty życia i planów oraz znakiem 

prawdziwej i szczerej miłości. Zob. tenże, Zarys teologii życia duchowego, cz. I, Wydawnictwo Barbara, 

Kraków 1996,s. 57. 
47 Por.B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 51; zob. także, 

L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 55. 



jest z ubóstwem. Na mocy traktatu ryskiego diecezja łucko-żytomierska utraciła 5\6 

terenów i około 350 tyś. wiernych. Cerkiew prawosławna była w posiadaniu 40 

świątyń pokatolickich i około 320 pounickich. Katolicy stanowili zaledwie 12,3% 

mieszkańców diecezji. Na terenach powierzonych pasterskiej pieczy Biskupa 

mieszkali ludzie różnych narodowości i różnych wyznań.
48

 Podejmując pracę  

w Diecezji Ordynariusz był świadomy niełatwych rządów. Jeszcze przed udaniem 

się na Wołyń pisał: „Książe Janusz Radziwiłł, mój przyszły diecezjanin, powiedział 

mi w tych dniach: «Nie wiem czy mam księdzu biskupowi gratulować, czy złożyć 

kondolencję». Diecezja Łucka położona jest na skrajnym Wschodzie Polski; jest na 

pograniczu 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 (stunda). Terytorium diecezji jest bardzo wielkie 

- 30000 km
2
. Ludność katolicka jest nieliczna i rozproszona w tych przestworzach. 

Liczba kapłanów jest bardzo mała - 140! Oto jakie są trudności! Jestem przekonany, 

Bóg chce, abym się tam udał”.
49

 Przekonanie o tym, że plany Boże są najlepsze,  

że służą dobru człowieka wciąż jest zauważalne w pismach Biskupa Łuckiego.  

W jednej z konferencji pisał: „Cóż to za chwała Boża - jeżeli nasz plan jest piękny, 

to niewątpliwie Pan Bóg ma swoje plany - przeolbrzymie, na daleką metę 

zakreślone, do których nasze osoby są przewidziane dla wykonania pewnej 

cząsteczki... Mądrzej jest wyrzec się swych własnych, a szukać poznania woli 

Bożej, to znaczy - tak iść przy Chrystusie, iść Jego śladami. Szukajmy tych ideałów. 

Stwórca wycisnął niejako na stworzeniu ideały rąk swoich”.
50

 Biskup Szelążek 

pragnął konsekwentnie iść za Bogiem, którego uczynił celem swej nadziei. Był 

                                                
48 Por. tamże, s. 56: zob. także: J. Ferenz, Biskup Adolf Szelążek jako Ordynariusz Łucki (1865 - 1950), 

Wrocław 2001, s. 28. 
49 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21. 12. 1925, ArST sygn. E/IV-g. 
50 A.P. Szelążek, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek – konf. rps, bmrw, ArST sygn.  

E/II – g; por. także, A. P. Szelążek, Orędzie Biskupa Łuckiego o obowiązkach Duchowieństwa w dobie 

obecnej, MDŁ 14 (1939) nr 4, s. 176; por. także: A. P. Szelążek, Oddajmy się Bogu, kaz. rps, bmrw, ArST 

sygn. E/II - g. D. WIDER poucza, że wiara w Opatrzność ukazuje Boga, który wszystkim kieruje. Z wiary 

wynika całkowite zawierzenie Bogu, wyrażające się we wchodzeniu człowieka w zamysły Boga, w 
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świadomy, że Bóg inspiruje człowieka do różnych rodzajów pracy, że je wspomaga, 

że czyni człowieka narzędziem w Swym ręku. Świadczy o tym jeden z jego listów 

pasterskich: „Że Chrystus Pan prace nasze zasila Swoją mocą, pracę nie tylko nad 

własnym zbawieniem, ale i pracę apostolską, w której jesteśmy tylko narzędziami, 

mamy tego silne dowody. Pomoc Boża jest w tej pracy pierwiastkiem decydującym. 

Ona tylko jest tu siłą twórczą, jakkolwiek swemu wpływowi Chrystus Pan nadaje 

miano tylko «pomocy»”.
51

  

 Praca Biskupa na stanowisku Ordynariusza Diecezji przedstawiała liczne 

rozgałęzienia: zorganizowanie Kurii, Małego Seminarium, przeprowadzenie Synodu 

Diecezjalnego, założenie Drukarni Diecezjalnej, a wszystko dla odrodzenia kleru,  

a przez kler do odrodzenia ludu.
52

 

Nadzieja na odrodzenie życia duchowego w diecezji inspirowała Biskupa  

do różnorodnych działań. Posługę rozpoczął Ks. Bp A. P. Szelążek od gruntownej 

reorganizacji Kurii Biskupiej opracowując nowy regulamin jej pracy, która stała się 

wzorem dla innych diecezji w Polsce. Aby wierzący mogli być na bieżąco 

informowani o życiu Kościoła na Wołyniu utworzył w Łucku w 1925 r. drukarnię 

diecezjalną, która wydawała różne periodyki: „Życie Katolickie”, „Miesięcznik 

Diecezjalny Łucki” a także w formie cotygodniowych ulotek czasopismo „W Bożej 

sprawie”. Jak pisał A. Chmielewski miały być one odtrutkami na szkodliwy wpływ 

sekciarskiej i komunistycznej prasy.
53

 Pasterz pouczał duchowieństwo i diecezjan 

poprzez systematycznie wydawane co roku (w Wielkim Poście i przy okazji 

różnych uroczystości diecezjalnych) listy pasterskie, orędzia i odezwy. 

 Aby odnowić życie duchowe w diecezji z grupą współpracowników 

przygotował Synod Diecezjalny. Odbył się on w Łucku w dniach 30 sierpnia -  

1 września 1927 r. Był pierwszym od 200 lat synodem diecezji łuckiej. Stał się on 

okazją do nawiązania owocnej współpracy między Pasterzem Diecezji a kapłanami.  

 

                                                                                                                                              
zanoszeniu do Niego próśb, w powierzeniu się Jego Ojcowskiej Miłości. Zob. tenże, Zawsze się módlcie, 

WKB, Kraków 1999,s.216. 
51 A.P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 44. 
52 Por. A.P. Szelążek, Autobiografia, art. cyt., s. 3 - 4. 
53 Por. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 320- 21; por. także: J. Ferenz, Biskup Adolf Szelążek jako 

Ordynariusz Łucki (1965 - 1950), dz. cyt., s. 29.  
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Wiele uwagi na synodzie poświęcono życiu i planowej pracy duszpasterskiej 

kapłanów, zarówno wśród katolików jak i prawosławnych oraz inteligencji kresowej 

i młodzieży. Został opracowany program prac duszpasterskich. W jednej z odezw 

do duchowieństwa Biskup podkreślał, że wszelka reforma powinna zawsze 

zaczynać się od siebie. Uwrażliwiał na cel, do którego każdy ma zdążać, to jest 

zjednoczenie z Bogiem i doprowadzenie innych do zbawienia. Tak pisał: 

„Regulując całokształt spraw duszpasterskich w swej parafii na podstawie Synodu, 

czyńcie to planowo, a nie dorywczo, ze świadomością celów do jakich 

zmierzacie”.
54

 Dołączając list Ojca Świętego podkreślał i swoją nadzieję na 

apostolskie zaangażowanie kapłanów.
55

 

 Szczególną troską Ordynariusza diecezji było Seminarium Duchowne  

w Łucku. Zdawał sobie sprawę, że takich kapłanów ma diecezja, jakich wychowa  

w seminarium. Osobiście dobierał profesorów, program nauk jak też prowadził 

wykłady dla kleryków. By przegotować kandydatów do seminarium powołał  

do życia Seminarium Mniejsze we Włodzimierzu.  

 Żyć w nadziei to troszczyć się o wspólnotę ludu Bożego i świadczyć  

w prawdzie o miłości i trosce, jaką Bóg ma do ludzi. Wiele trudu włożył  

Bp Ordynariusz w sprawę „powrotu” prawosławnych (byłych katolików przeszłych 

na prawosławie pod wpływem silnego nacisku caratu) do jedności z Kościołem. 

Znając pragnienie Ojca Świętego Piusa XI odnośnie neounii utworzył w 1928 r.  

w Dubnie Seminarium Wschodnie. W tym celu też zaprosił do diecezji  

OO. Redemptorystów i OO. Jezuitów wschodniego obrządku. W trzy lata później 

Seminarium zostało powierzone OO. Jezuitom z Albertyna i przekształcono je na 

Papieskie Seminarium Wschodnie. Biskup pragnął by wychodzili z niego gorliwi 

                                                
54 A. P. Szelążęk, Odezwa do Duchowieństwa w sprawie czuwania nad wypełnieniem uchwał synodu, Łuck 

20. 05. 1928, MDŁ 3 (1928) nr 6, s. 267. 
55 Ojciec Święty Pius XI w swym piśmie z dnia 15. 08. 1927 r. skierowanym do Ks. Bpa Szelążka w 

związku z odbywanym Synodem wyrażał nadzieję, że przedsięwzięte usiłowania przyniosą diecezji  wielki 

pożytek. Nadzieję opierał na znanej sobie gorliwości Pasterza i jego kleru. Por. tamże, s. 268. W. SŁOMKA 

wyjaśnia, że świat wartości czasowych, które warunkują wprost spełnienie nadziei wiecznej i cały świat 

wartości czasowych, które mogą przyczynić się do spełnienia nadziei wiecznej jest ogarnięty nadzieją 

chrześcijańską. Por. tenże, Nadzieja, w: Leksykon duchowości katolickiej, praca pod red. M. Chmielewski, 

Wydawnictwo „M”, Lublin - Kraków 2002, s. 563. 



apostołowie obrządku bizantyjsko - słowiańskiego. Starania unijne Biskupa 

Łuckiego i jego współpracowników były mieszane przez galicyjskich Rusinów  

z tendencjami politycznymi (nacjonalistów ukraińskich) i stwarzały wiele trudności. 

Ks. Bp Szelążek przewidywał przeszkody i umacniał profesorów i studentów 

przypominając o obecności Bożej. W dniu otwarcia Seminarium Wschodniego 

mówił: „Rzeczy wielkich dokonuje się z trudnością, nie idzie się do nich drogą 

usłaną różami, lecz po cierniach, drogą krzyżową - a to jest właśnie rzecz wielka. 

Może niejeden ucierpi przy tej pracy, ale to dzieło ofiar wymaga. Mogą nastąpić  

i wstrząsy poważniejsze, ale Chrystus jest z nami i w odpowiedniej chwili każe 

uciszyć się burzy”.
56

 Żyjąc nadzieją, całkowicie zaufał Bogu i był pewny,  

że nie odmówi On tego, co służy dobru i zbawieniu innych ludzi. Aby ruch 

zjednoczeniowy mógł rozwijać się, Ksiądz Biskup postarał się o unormowanie 

spraw z tym związanych przez odpowiednie ustawy prawa kościelnego. W trosce  

o pomyślny rozwój Kościoła grekokatolickiego stawał również w obronie prawa 

unitów do własności kościelnej. Aby wierni obrządku bizantyjskiego mogli 

wyznawać swoją wiarę i praktykować ją zgodnie z własnym obrządkiem przyczynił 

się do powstania 18 parafii obrządku wschodniego, 10 stacji bizantyjsko - 

słowiańskich i 4 parafii grecko - katolickich. Dla duchownych prawosławnych 

zgłaszających pragnienie przystąpienia do unii utworzył w Seminarium 

Duchownym w Łucku czteromiesięczne Kursy Przeszkolenia Teologicznego.
57

 W 

sierpniu 1932 r. Stolica Apostolska mianowała Ks. Bpa A. P. Szelążka Konsultorem 

Świętej Kongregacji do spraw Kościoła Wschodniego. W 1937 r. Ksiądz Biskup 

utworzył dodatkowo Sekcję Spraw obrządku Wschodniego. 

 Ludzie żyjący teologalną cnotą nadziei angażują się w dzieło przemiany 

                                                
56 A.P. Szelążek, Przemówienie podczas uroczystości otwarcia Papieskiego Seminarium Wschodniego w 

Dubnie, MDŁ 6 (1931) nr 10,s. 280. A STRUKELJ wyjaśnia,że chrześcijanin wierzący w Chrystusa, wierzy 

w przyszłość świata. Wierzy, że jest ona czymś większym, niż to, czego sam potrafi dokonać. Wie , że 

istnieje sens tego co robi i dlatego musi radośnie i bez wahania spełniać dzieło historii. Por. tenże, Nadzieja 

zawieść nie może, ComP 17(1997) nr. 5(101), s. 53. 
57 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 85-92; zob. 

także: L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt. , s. 57. Ks. Bp A. P. Szelążek 

niejako uprzedził nauczanie Soboru Watykańskiego II, który w Dekrecie o Kościołach Wschodnich 

katolickich zachęcał do zachowywania odmiennych obrządków, do pouczania duchownych i osób 

zdążających do kapłaństwa o obrządkach i różnicach między nimi oraz popierania działań zmierzających do 

jedności całego Kościoła. Por. DKW 2, 6. 
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świata. Zorientowani ku przyszłości potrafią w świetle wieczności patrzeć  

na przejawy codziennego życia doskonaląc je i przemieniając. Bp Szelążek jako 

Ordynariusz zauważał różnorodne potrzeby swoich diecezjan. W jednym  

z okólników pisał: „Kościół Katolicki ma to do siebie, że daje wyraz swej 

żywotności w coraz to nowych dziełach, zastosowanych do nowych potrzeb chwili 

bieżącej”.
58

 W trosce o poziom kultury chrześcijańskiej utworzył w 1932 r. 

Sekretariat Generalny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz w 1938 r. 

Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Z jego inicjatywy powstały również 

Diecezjalne Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, Związek Inteligencji Katolickiej, 

Religijny Związek Ziemian dla obrony wiary i moralności, Instytut Wydawniczy 

„Pro Fide” jak też inne związki.
59

 Miały one za zadanie propagowanie zasad wiary 

wśród wszystkich warstw społecznych. Szczególnym poparciem Ks. Biskupa 

cieszyła się Akcja Katolicka. Jej celem było odnowienie ducha chrześcijańskiego  

w rodzinie, upowszechnianie katolickich zasad społecznych jak też obronę życia 

społecznego przed laicyzacją. Przeprowadzając systematycznie wizytacje parafii 

swojej diecezji poznawał potrzeby duchowe i materialne wiernych. Myśląc  

o najuboższych mieszkańcach diecezji reaktywował w 1928 r. Rzymsko - Katolickie 

Diecezjalne Towarzystwo Dobroczynności. Zarządzał pomoc dla powodzian  

i poszkodowanych przez gradobicie. Potwierdzeniem tego wielostronnego 

zaangażowania Biskupa było orędzie z okazji jego 50 rocznicy święceń. Wyjaśniał 

w nim stosunek spraw doczesnych do wiecznych. „Narzuca się przypuszczenie,  

że ten udział Pana Jezusa w dziejach ludzkości dotyczy zbawienia wiekuistego. Tak 

jest! To prawda! A jednak nie tylko sprawy zbawienia wiecznego są przedmiotem 

Jego pieczy. Zbawienie nasze doczesne także wchodzi w zakres opatrznościowych 

działań. (...) Wszak sprawy doczesne najściślej związane są z przeznaczeniem 

wiekuistym człowieka. Sprawami doczesnymi przy łasce Bożej, przy pomocy 

modlitwy - zdobywamy życie wieczne. Nasz do nich stosunek decyduje  

                                                
58 A. P. Szelążek, Okólnik w sprawie Listu Pasterskiego, Łuck, 2.02. 1935, MDŁ 10 (1935) nr 3-4, s.72. 
59 Por. L. Popek, Bp A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 57.  
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o wieczności”.
60

 

 Jako baczny obserwator życia społecznego i politycznego zauważał 

nadchodzące zagrożenie dla Kościoła katolickiego w Polsce i w świecie. W 1935 r. 

wydał list pasterski „O zwalczaniu niewiary”, w którym mówił o sile działania 

komunizmu, masonerii, demoralizacji i laicyzacji. Już w założeniach komunizmu 

widział spaczenie pojęcia ostatecznego przeznaczenia człowieka, niszczenia w nim 

nadziei życia wiecznego poprzez wskazanie dóbr materialnych jako celu życia.  

Tak pisał w liście pasterskim: „Wykluczają oni szczęście pozagrobowe, bo z tej 

zbiorowości, z maszyny, z pracy szczęście ma wypłynąć (...) Do pierwszego maja 

1937 roku ma tam w Rosji sowieckiej, zniknąć wszelki ślad religii. Rozłożono 

nawet na poszczególne lata rzeczy do wykonania”.
61

 Chociaż nie szczędził środków 

zewnętrznych do przezwyciężania zła jak żywe słowo i prasa (nazywał je bronią  

od Boga), to stwierdzał, że jedynie słuszną podstawą nadziei w możność usunięcia 

niebezpieczeństwa jest wiara, jest istnienie, moc i wpływ Kościoła. Motywem 

napisania listu była głęboka troska Pasterza o zbawienie wieczne powierzonych mu 

ludzi i stąd nawoływał do odrodzenia życia duchowego. Wyjaśniał: „Słowa te nie 

płyną z przyjętej w danem stanowisku praktyki! Są one w bólu duszy zrodzonem 

odczuciem nakazów Bożych. Bóg w swym miłosierdziu nieskończonym chce 

uzdrowienia naszego i głosem ojcowskim poucza, że tylko pierwiastek Boży zdolen 

jest to uzdrowienie sprowadzić; pierwiastek Boży, zawarty w życiu nadnaturalnym - 

i wzywał, błagał - w imię Boga żywego - w imię szczęścia wiecznego każdego  

z was, w imię szczęścia doczesnego każdego po szczególe i powszechności całej - 

zaklinamy i wzywamy, aby każdy rozpoczął w swej własnej duszy gruntowne 

odrodzenie życia nadnaturalnego”.
62

 Podobne tematy poruszał w liście pasterskim 

                                                
60 A. P. Szelążek, Orędzie z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich, Łuck, 25. 12. 1938,s. 19. J. 

RATZINGER opierając się na nauczaniu św. Bonawentury porównuje ruch nadziei do lotu ptaka, który 

rozpościera szeroko swoje skrzydła i wytęża wszystkie swe siły aby się wznosić. Podobnie człowiek ufający, 

aby zadośćuczynić wymaganiu nadziei podnosi swą głowę ku górze i wszystkie swoje siły przemienia w 

ruch poprzez otwarcie swoich uczuć, a także rąk przez swoją pracę. Por. tenże, Nadzieja, ComP 4(1984) nr 

4 (22), s. 13. 
61 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 5, 10; por. tenże, Okólnik w sprawie 

listu paserskiego, dz. cyt. , s. 74; zob. także: Szkoła socjalistyczna, MPP 11 (1916) nr 10, s. 290. 
62 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, dz. cyt., s. 41, zob. także: List pasterski do 

młodzieży, Łuck 1938, s. 36, 63 - 65. A. STRUKELJ ukazuje Kościół jako światło nadziei dla wszystkich 

ludzi. Wyjaśnia, że nadzieja chrześcijańska nie ma charakteru indywidualnego lecz uniwersalny. Stąd celem 
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do młodzieży. Nauczając odwoływał się do ich młodzieńczego zapału w służbie 

Bogu i Ojczyźnie. Pragnął ukierunkować nadzieję młodych ludzi na cel ostateczny. 

Ukazywał im Chrystusa, źródło i kryterium wszelkiego działania. Tak w tymże 

liście pisał: „I nic dziwnego, że młodzież rwie się do czynu, jeżeli kocha swoją 

Ojczyznę. Marzy zapewne. A te marzenia tworzą zarys ideału na czasy, które idą 

(...). Musi znowu istnieć pewne kryterium do rozpoznania rzeczy koniecznych. 

Musi ktoś mieć ostatnie słowo. Ma je ten, który z nieba przyszedł na ziemię i rządzi 

światem, Pan nasz Jezus Chrystus, Bóg - Człowiek, który żyje wśród nas, 

niewidzialny, ale widoczny w rządach swoich”.
63

 Zachęcał młodzież do kroczenia 

drogą doskonałości, która nieodłączna jest od ofiary, od poświęceń. Pouczał, że 

podążanie nią jest możliwe w łączności z Bogiem. Prowadzi ono do pełnego 

rozwoju, odnowy i wzmocnienia charakteru. Podsumowanie listu było niejako 

odzwierciedleniem młodzieńczego zapału panującego w sercu 74 letniego Pasterza. 

Nawoływał: „Wzywam was przez miłosierdzie Boże, abyście z zapałem, - z 

gorącością serca, która młodzież cechować powinna, - pozostali wierni powołaniu 

waszemu, - «bo wszyscy, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, oblekliście się 

w Chrystusa» (Gal 3,27) - abyście z entuzjazmem najwyższym poszli za 

wezwaniem Pana naszego, Jezusa, - i skupieni pod Jego sztandarem - budowali w 

sobie najwznioślejszy ideał, świętość, - a przez nią własne - szczęście, doczesne i 

wieczne”.
64

 

 Nowym wyzwaniem dla Biskupa było zagrożenie Wołynia ze strony 

radzieckiej, a później niemieckiej. Jak wielkim dobrem była dla niego Ojczyzna 

świadczą odezwy do duchowieństwa. Służbę Polsce traktował jako pomoc do 

osiągnięcia życia wiecznego. „Dla nas Ojczyzna to dobro, któremu służba decyduje 

                                                                                                                                              
chrześcijanina nie jest prywatna szczęśliwość lecz szczęście wszystkich ludzi. Zob. tenże, Nadzieja zawieść 

nie może, art. cyt., s. 53. 
63 A. P. Szelążek, List pasterski do młodzieży, dz. cyt. , s.21 - 22. 
64 Tamże, s. 73 - 74. List do młodzieży został napisany przez Ks. Bp Szelążka w roku jego złotego 

jubileuszu. W projekcie listu na tę okazję pisał, że mimo swego wieku, nie stracił młodzieńczej energii i 

gorącego zapału do pracy w Winnicy Pańskiej. Mimo schyłku swego życia pragnął podejmować trudne 

zadania, gdyż trapiły jego serce „dusze schodzące na manowce i oddalające się od Owczarni Chrystusowej”. 

Por. tenże, Projekt listu z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, Łuck, rps, brw, ArST sygn. E/II-c, s. 1. X. 

TILLIETTE ukazuje dynamizm nadziei, która wciąż ciągnie do przodu, która nie starzeje się z tymi, którzy 

ją noszą lecz wciąż młodnieje i staje się zwiastunem dobrej nowiny. Por. tenże, Poza zasłoną, ComP 

17(1997) nr 5 (101), s. 61. 
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o naszej wieczności. Boguśmy winni, że ją mamy zmartwychwstałą. Przed Bogiem 

zdamy rachunek z jej mocy, trwałości, nieśmiertelności”.
65

 

 Działalność A.P. Szelążka w latach 1925 - 1939 świadczyła o jego 

różnorodnym zaangażowaniu w dzieło zbawienia ludzi, w poprawę ich bytu 

materialnego, a przede wszystkim w odnowę życia duchowego. Była 

odzwierciedleniem żywej nadziei przejawiającej się w szukaniu Boga  

i przemienianiu spraw tego świata według Jego woli. 

 

 

 3.2. Życie i działalność Biskupa w okresie wojennym, w więzieniu  

 i po wygnaniu z diecezji 

 

 Teologalna cnota nadziei jest ściśle związana z sytuacją bycia człowieka  

w drodze, z pielgrzymowaniem, z nowymi wyzwaniami czasu. 

We wrześniu 1939 r. Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę 

Polski i cały Wołyń znalazł się pod okupacją radziecką. Nowa władza wyrzuciła 

Księdza Biskupa z pałacu biskupiego oraz zamknęła Kurię i Seminarium 

Duchowne. Aresztowano wielu księży, a zakony męskie i żeńskie likwidowano. 

Jego postawa wiary i zaufania Bogu była dla współpracowników i wszystkich 

diecezjan wielkim moralnym oparciem.
66

 

 W miarę swych możliwości współpracował z dziełem zbawczym Chrystusa 

niosąc ratunek i pomoc potrzebującym.
67

 W związku z masową deportacją ludności 

                                                
65 A. P. Szelążek, Odezwa Biskupa Łuckiego do Duchowieństwa Diecezji Łuckiej w sprawie 

subskrybowania Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, MDŁ 14(1939)nr 4, s. 180. 
66 Por. W. Bukowiński, Taki człowiek. Wspomnienia z więzienia, Krynica Zdrój, październik 1969, w: 

Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel, Toruń 1999, s. 91; zob. także: W. M. 

Mirota, Wspomnienia, Kozienice, 18. 11.1999, ArST sygn E/5 - c, s. 1. A. MARCHETTI wyjaśnia, że to 

ufność w pomoc Bożą i nadzieja wiecznej nagrody zachęca duszę i pomaga jej w pokonywaniu różnych 

trudności i zawierzaniu na ślepo Bogu oddając mu się całkowicie na służbę. Zob. tenże, Zarys teologii życia 

duchowego, cz. I, dz. cyt., s. 56. 
67 A. P. Szelążek pisał: „...suma naszych czynów zasługujących na życie wieczne, suma znoszonych dla 

Chrystusa cierpień, suma pomocy udzielonych bliźnim co do duszy, staje się przyczynkiem do zbawczej 

działalności Chrystusa”. Tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 21. G. COTTIER. 

wyjaśnia, że chrześcijanie świadomi daru nadziei, podejmują zadania związane z budową rzeczywistości 

ludzkiej, dążą do społeczeństwa bardziej godnego człowieka. Por. tenże, I oczekuję wskrzeszenia umarłych i 

życia wiecznego w przyszłym świecie, ComP 4(1984) nr 4 (22), s. 98. 
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polskiej z terenów wschodnich, utworzył w 1940 roku Komitet Pomocy, celem 

którego była tajna pomoc dla zesłańców (wysyłano paczki z produktami 

żywnościowymi, lekami a nawet nasionami warzyw).
68

  

 

W kwietniu 1940 roku gdy całe eszelony wiozły Polaków z Wołynia na zsyłkę, 

wydelegował do Zdołbunowa księdza, który w jego imieniu udzielił zesłańcom 

klęczącym przed kilkunastu pociągami, absolucji ogólnej na wypadek śmierci. 

Przewidując różne trudności wyświęcił wcześniej na kapłanów ostatni kurs 

alumnów Seminarium Duchownego; udzielił uprawnień wikariusza generalnego 

wszystkim dziekanom; potajemnie konsekrował na bpa nominata żytomierskiego, 

ks. kan. Z. Chmielnickiego. Był też jednym z założycieli podziemnego Seminarium 

Duchownego w Warszawie. Interesował się jednocześnie rodzinami swoich 

diecezjan, ich potrzebami materialnymi i religijnymi. Czas przeznaczony na 

odpoczynek spędzał w konfesjonale. Dowiedziawszy się o trudnościach 

materialnych w jednym z sierocińców posłał na Nowy Rok, dzieciom polskim  

i żydowskim nowe mundurki i słodycze. Do akcji charytatywnej angażował wielu 

ludzi dobrej woli.
69

 

 Największym wyzwaniem dla ludzkiej nadziei jest cierpienie. Od czerwca 

1941 roku diecezja łucka znalazła się pod okupacją niemiecką. Wierni  

z Ordynariuszem przeżywali gehennę. Szczególnie bolesna była dla Ks. Biskupa 

trwająca trzy dni likwidacja Żydów oraz pogłoski o następującej po niej likwidacji 

Polaków.
70

 W niemieckich obozach i więzieniach znalazło się wielu księży z jego 

diecezji. Wiele parafii zostało zniszczonych. Ksiądz Biskup żył w ciągłym 

zagrożeniu ze strony Niemców i współpracujących z nimi Ukraińców. Ciągle 

donoszono mu o rzezi polskich katolików. Ciosy spadające na diecezję nie załamały 

Bp Ordynariusza. Cierpienie stało się czynnikiem poprzez który zostało 

zamanifestowane jego życie nadzieją. 

                                                
68 Por. J. Ferenz, Biskup Adolf Szelążek jako Ordynariusz Łucki (1865 - 1950),dz. cyt., s. 47. 
69 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 105 - 106; 

zob. także: L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 61 - 62. 
70 Por. W. Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1 - 2. 



 W latach okupacji Biskup nie pozostawał bezczynnym. Interesował się losem 

swojej diecezji jak też sąsiadujących. W latach 1943 - 44 wysłał do diecezji 

żytomierskiej i kamienieckiej 7 kapłanów. Zachęcał księży diecezjalnych  

do wstępowania w szeregi kapelanów wojskowych. Zorganizował dla nich 

rekolekcje duszpasterskie. Po wycofaniu się Niemców z Wołynia starał się 

restytuować organizację kościelną na terenach sąsiadujących z diecezją łucką.
71

  

 Latem 1944 roku wojska radzieckie ponownie zajęły Łuck. Gdy Sowieci 

domagali się od Ks. Biskupa lojalności wobec swoich poczynań, odmówił. Dążąc 

do umiłowania Dobra – źródła nadziei, przeciwstawiał się wszelkim pertraktacjom 

ze złem. Gdy pytali, czy w swej działalności pasterskiej zwalczał komunizm, 

potwierdził. Nie chciał wejść w żadne układy z władzą radziecką. Przekazywał, że 

żadnych wskazówek co do współpracy od papieża nie otrzymał.
72

 Pod koniec 1944 

roku władze nakazały Ordynariuszowi Łuckiemu opuszczenie Wołynia. Biskup nie 

zgodził się. Stwierdził, że nie może bez zgody papieża samowolnie opuścić terenu 

swojej diecezji. W nocy z 3 na 4 stycznia A. P. Szelążek został aresztowany i 

uwięziony.
73

 Sędziwy Ordynariusz był świadomy sensu cierpienia.  

W zrozumieniu go dopomaga mu wiara i nadzieja, których nikt i nic zniszczyć nie 

może „Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” 

(Rz 5,5). Całując drzwi więzienia powiedział: „Teraz rozumiem, dlaczego mi 

przypadła diecezja łucka, abym mógł cierpieć dla Chrystusa.”
74

 Trudne warunki  

                                                
71 Por.B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 107. Życie Bpa 

Szelążka było odzwierciedleniem tego co głosił w kazaniach o ustawicznym postępie. Korzystając z Flp 3, 

13-16 pisał: „Zapominając o tym co za mną, a wytężając siły ku temu co przede mną pędzę ku wyznaczonej 

mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie... Mamy nadal tak iść naprzód - w 

jakimkolwiek bylibyśmy już punkcie, do którego doszlibyśmy”. Tenże, Doświadczenie, kaz. rps, bmrw, 

sygn. E/II - g, s. 1. 
72 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 110-111. 
73 Por. tamże, s. 111. W. Bukowiński stwierdza, że przyczyną oskarżenia Biskupa był jego decyzja 

pozostania na Wołyniu jak też wysłanie kapłanów do pracy duszpasterskiej w Kamieńcu Podolskim i w 

Żytomierzu. W akcie oskarżenia zarzucono zdradę radzieckiej ojczyzny na rzecz Watykanu. Podstawą była 

przechwycona pisemna relacja do Rzymu z lat 1939-1941 o stanie diecezji i o masowych przymusowych 

wywożeniach diecezjan w bydlęcych wagonach w głąb Związku Radzieckiego. Por. tenże, Taki człowiek. 

Wspomnienia z więzienia o Ks. Bpie A. Szelążku, wsp. cyt., s. 91-92. 
74 W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 1985, ArST sygn. E/V - b, s. 9. Rozumienie 

cierpienia jako środka do zjednoczenia z Bogiem wielokrotnie powtarzało się w nauczaniu Biskupa 

Szelążka. Por. tenże, Orędzie Biskupa Łuckiego o obowiązkach duchowieństwa w dobie obecnej, dz. cyt. , s. 

176; por. także: Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 55. I. VERHACK pisze: „Nadzieja chrześcijańska 

jest siłą, która pozwala odważnie i wytrwale przyjmować obecną chwilę wraz z wszystkimi jej 
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w jakich się znalazł nie zniszczyły w nim nieustannego pragnienia przyczyniania się 

do zbawienia innych. Jadąc samochodem ciężarowym z Łucka do więzienia  

w Kowlu błogosławił grupy ludzi mijanych po drodze. Dyskutował z naczelnikiem 

konwoju transportującego jego i kapłanów do więzienia w Kijowie. Szczególnym 

miejscem apostołowania była cela więzienna. Jeden z kapłanów tak wspominał 

Biskupa i współwięźniów: „Wobec naszych współtowarzyszy Bp stale stosował 

taką taktykę: sam pierwszy nigdy nikomu nie narzucał się, lecz każdemu życzącemu 

sobie tego udzielał się bardzo chętnie, a zawsze z wytworną uprzejmością. 

Korzystało z tego wielu, a inteligenci i nieliczni zresztą Polacy, wszyscy bez 

wyjątku”.
75

 

 Nadzieja przejawiająca się w zawierzeniu, zaufaniu Panu Bogu owocuje. 

Dnia 15 maja 1946 roku, po 16 miesiącach więzienia, na skutek ingerencji Stolicy 

Apostolskiej Ks. Bp A. P. Szelążek został przymusowo wydalony do Polski.
76

  

Na początku zatrzymał się w Kielcach u swego byłego ucznia, bpa Cz. Kaczmarka,  

a jesienią, już na stałe zamieszkał w zamku pokrzyżackim w Bierzgłowie koło 

Torunia. „Żył ciągłą nadzieją powrotu do ukochanej diecezji. Przeżył chwile 

tragiczne, gdy na skutek politycznej sytuacji stało się pewnym, że do diecezji nie 

powróci”.
77

 Pogodził się z nową rzeczywistością, widząc w niej zarządzenie Bożej 

Opatrzności. W niespełna rok po swoim uwolnieniu z więzienia pisał do jednego  

z biskupów: „Na źródłach także umysłu i Objawienia opieramy ocenę losów 

każdego z nas, widząc w nich przygotowaną każdej jednostce trasę, - jak to dziś 

mówią, - postępowania, - a w niej przywiązane do każdego momentu życia 

szczególne łaski, abyśmy odpowiedzieli planom Stwórcy”.
78

 Coraz częściej mówił  

o oczekiwanym dniu przejścia do wieczności. „W nadziei szczęścia poza grobem 

nie opuszczał rąk”, ale całą siłą miłości zbliżał się do szczęścia, które nigdy nie 

                                                                                                                                              
niedogodnościami. Umożliwia ona przyjęcie tego wszystkiego w oczekiwaniu rzeczy przyszłych....”. Tenże, 

Znaczenie nadziei dla naszych czasów, ComP 17(1997) nr 5 (101), s. 10. 
75 W. Bukowiński, Taki człowiek. Wspomnienia z więzienia, wsp. cyt. , s. 93, 94. 
76 Por. L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 65; zob. także: A. P. 

Szelążek, Autobiografia Księdza Biskupa Adolfa Szelążka, rps cyt., s. 5. 
77 A. Jagłowski, Przemówienie na nabożeństwie żałobnym Ks. Bpa A. P. Szelążka, Augustów, luty 1970, Ar 

ST sygn. E/I - t, s. 18. 
78 A. P. Szelążek, List do ks. bpa M. Klepacza, Bierzgłowo, 25. 02. 1947, ArST sygn. E/IV - c. 
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minie
79

. Ciągle interesował się kapłanami i wiernymi swojej diecezji. Podejmował 

starania o uwolnienie z więzień na Wschodzie kilkunastu kapłanów. Był oparciem 

dla kapłanów chorych i załamanych psychicznie z powodu przeżyć wojennych  

i wysiedlenia z diecezji. W Zamku Bierzgłowskim uruchomił Kurię Diecezji 

Łuckiej. Nowa stolica Biskupa - Wygnańca stała się punktem centralnym kapłanów 

wydalonych ze swojej diecezji. Stale utrzymywał kontakty z wiernymi 

rozrzuconymi po całym kraju. Interesował się wydarzeniami jakie działy się w 

Polsce. Brał czynny udział w konferencjach Episkopatu. Pracował także naukowo. 

Dużo czasu poświęcał na modlitwę.
80

 Jego nadzieja wciąż była skierowana ku 

przyszłości, ku obietnicy wiecznego zjednoczenia z Bogiem. W ostatnich latach 

napisał: „...wyznaję, że jedynym jaki mi pozostał twórczym czynem - najgorętszą 

modlitwą towarzyszę”.
81

 Zmarł 9 lutego 1950 roku w Zamku Bierzgłowskim. 

 Po przeanalizowaniu wydarzeń z życia Adolfa Piotra Szelążka można stwierdzić,  

że realizowanie się nadziei na zbawienie wieczne dokonywało się w jego życiu poprzez 

sumienne wykonywanie codziennych obowiązków najpierw jako ucznia, studenta  

a później kapłana i biskupa. Nadzieja mająca w sobie wewnętrzny dynamizm nie pozwalała 

mu stać w miejscu, starzeć się. Pobudzała go do coraz to nowych działań przejawiających 

się w społecznej trosce o lepsze jutro powierzonych mu parafian, później diecezjan, 

ojczyzny, Kościoła i całej ludzkości. W jednym ze swych dzieł A. P. Szelążek pisał: 

„Katolicy - obywatele kraju - w dziedzinie spraw doczesnych, czy one dotyczą życia 

intelektualnego, artystycznego, społecznego, czy politycznego, skierowują swoją działalność 

na te sprawy w świetle ostatecznego celu - służenia Bogu”.
82

 Dążenie do zjednoczenia z 

Bogiem inspirowało Ks. Biskupa do różnorodnej działalności prowadzącej do objawienia 

Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dostrzeganie znaków Bożej 

Opatrzności w różnych wydarzeniach życia oraz ufność  

w Bożą wierność i miłość dawało Biskupowi Szelążkowi pewność nadziei życia wiecznego w 

komunii z Nim. 

                                                
79 Słowa które Ks. Bp Szelążek odnosił do chrześcijanina, można w pełni odnieść do niego samego. Por. tenże, Nauki 

apologetyczne, dz. cyt., s. 243. 
80 Por. B.E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt. , s.131 - 137; zob. także: L. 

Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt. , s. 65 - 66. 
81 A. P. Szelążek, Z okazji 60-cio lecia kapłaństwa, Bierzgłowo, 28. 05. 1948, ArST sygn. E/II - c, s. 1. 
 

82
 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt. , s. 196. 
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ROZDZIAŁ II 

 

Pośrednicy nadziei 

 

 Jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. 

Wszelki inny zbawienny wpływ na ludzi na tym pośrednictwie się opiera, jest od 

niego całkowicie zależny i z niego czerpie swą moc. Pośrednictwo Maryi i świętych 

bierze swój początek z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa. 

Miłość i szacunek, jaki ukazujemy mieszkańcom nieba oraz prośby o ich 

wstawiennictwo i pomoc już z swojej natury zmierzają ostatecznie do Chrystusa,  

a przez Niego – do Boga, który jest w nich uwielbiony.
83

  

Przypatrywanie się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa staje się 

pobudką do ciągłego szukania Niebieskiego Jeruzalem i poznawania najpewniejszej 

drogi wiodącej do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem.
84

  

 W tymże rozdziale zostanie ukazana rola przewodników nadziei w życiu  

Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka. 

 

 

 1. Maryja 

 

Ludzkość oddalona od Boga przez grzech oczekiwała jedynej nadziei – 

przyjścia Zbawiciela. Spełnienie mesjańskiej obietnicy Boga miało się dokonać  

za pośrednictwem Niewiasty z protoewangelii. Odtąd, gdy ludzkość musiała ufać 

zwracała swe myśli i serce ku Maryi. Matka Jezusowa „przyświeca Ludowi Bożemu 

                                                
83 Dokumenty Soboru Watykańskiego II mówią o udziale Maryi i świętych w jedynym pośrednictwie Jezusa 

Chrystusa między Bogiem a ludźmi. Por. KK 50, 60. 
84 Por. KK 50. 
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pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy”.
85

 Ta, która tak głęboko 

wniknęła w historię zbawienia swoim przykładem i niewidocznym wpływem 

wprowadza w nią człowieka. Miłość do Matki Najświętszej i ufność w Jej 

wstawiennictwo zaczęła się kształtować u Adolfa Piotra Szelążka już  

od najmłodszych lat. Jeden z jego kolegów gimnazjalnych wspominał: „Utkwiło mi 

w pamięci, jak opowiadał, gdy w mroczne poranki, gdy przy blasku gwiazd, 

iskrzących na niebie, śpieszył do kościoła na roraty lub przed wieczorem dążył na 

ulubione przez młodzież majowe nabożeństwa (...)”.
86

 O Jego serdecznym, 

dziecięcym stosunku do Matki Bożej świadczą rękopisy wielu kazań i konferencji, 

w których nazywał Ją swoją Panią, a nawet Mamą. Przez Jej ręce powierzał 

Jezusowi swoje prace, prosił o przebaczenie i wyproszenie łask, jak też polecał się 

Jej opiece.
87

 Maryja ukazywana była przez Ks. Bpa Szelążka prawie w każdych 

najważniejszych pracach teologicznych, listach pasterskich, czy kazaniach.
88

 

Przedstawiał Ją zawsze w kontekście tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Obdarzał Ją 

różnymi tytułami: Matka Najświętsza, Matka Chrystusowa, Matka łaski Bożej, 

Bogarodzica, Niepokalana Dziewica, Panna Najświętsza, Królowa Nieustająca, 

Najmożniejsza Pośredniczka.
89

 

Maryja może być Przewodniczką w drodze do Boga, gdyż jest Bogarodzicą. 

Przywilej wybrania Najświętszej Dziewicy z Nazaretu na Matkę Zbawiciela 

związany jest nieodłącznie z tajemnicą Niepokalanego Poczęcia Maryi. W jednym  

z kazań Biskup Szelążek wyjaśniał: „Pewne to jest bowiem, Katolicy, że Krew 

Najdroższa Zbawiciela świata sprawiła te niesłychane cuda w duszy Maryi,  

dla uczczenia tej świątyni, w której miał jako człowiek spoczywać. «Maryja razem 

                                                
85 KK 68. A. BALLESTERO ukazuje Maryję jako nadzieję świata, latarnię morską. Tenże, Wiara, nadzieja 

i miłość drogą do świętości, dz. cyt., s. 239. 
86 [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 583. 
87 Por. A. P. Szelążek, O grzechu powszednim, Płock, kaz. rps z dn. 4.11.1888, ArST sygn. E/II – f; zob. 

także: Aby byli jedno, Płock, kaz. rps z dn. 15.06.1889, ArST sygn. E/II – f; zob. także: Nieczystość, kaz. 

rps z dn. 21.03.1888, ArST sygn. E/II – f. 
88 Por. A. P. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, orędzie cyt., s. 11-12; 

zob. także: List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., 

s. 3. 
89 Por. A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II – g; 

zob. także: Wniebowzięcie, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II – g; zob. także: Radość napełnia serce, kaz. 

rps, bmrw, ArST sygn. E/II – g. 



ze wszystkimi ludźmi jest odkupiona krwią Syna swojego, ale zarazem krew ta 

zaczerpnięta była z Jej świętego ciała» (Eucher). Poczęcie więc Maryi jest jakby 

poczęciem się Krwi Jezusowej. Oto źródło, z którego ta rzeka bierze początek,  

aby obficie rozlać się na ludzkość całą (...)”.
90

 W kolejnym zaś kazaniu stwierdzał: 

„Macierzyństwo swoje otrzymała Maryja dla ratowania grzeszników”, a w innym 

miejscu: „Bóg dał nam Matkę Najświętszą jako narzędzie swego miłosierdzia”.
91

 

Widział w Maryi tę, „która na rękach swoich niosła Źródło Życia – Jezusa 

Chrystusa”.
92

 Dzięki Niej człowiek może dostąpić spełnienia swej nadziei, 

zjednoczenia z Chrystusem. Biskup Łucki zachęcał: „Do Niej śpieszmy, abyśmy  

to życie otrzymali. Ona – Najświętsza Maryja Panna zna tajemnicę wytrwania  

w dobrem. Od nas zależy współdziałanie z Jej działalnością”.
93

 Ukazywał Matkę 

Bożą jako dar Boga dla całej ludzkości. Pisał: „Gdy w szeregu okoliczności,  

które składają się na życie nasze, licznych łask potrzebujemy, koniecznym jest 

macierzyńskie posłannictwo Maryi”.
94

 Tak jak przyjście Zbawiciela na ziemię było 

zaplanowane przez Boga, tak postanowione przez Boga jest pośrednictwo Matki 

Bożej wobec ludzi. Był przekonany, że Maryja ma bezwzględny wstęp do Serca 

Swego Syna, w którym miłość dla Siebie znajduje i stąd żadna prośba zaniesiona 

przez Nią nie będzie człowiekowi odmówiona.
95

  

Maryja stała się dla Biskupa przewodniczką nadziei poprzez swoją pokorę, 

ubóstwo, wsłuchiwanie się w Słowo Boże i zawierzenie Bogu. W Ewangelii 

odkrywał Jej osobistą drogę nadziei. Pisał: „Duch Święty nie maluje nam tej 

tajemnicy łączności, która Maryję zespoliła z trzema osobami Trójcy 

Przenajświętszej, - lecz cnoty zwykłe, które mogą być dla nas najprzystępniejszym 

                                                
90 A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. cyt., s. 12. A. STRUKELJ stwierdza: 

„Wspólnotę wiernych łączy Maryja, ponieważ jest Ona antycypacją eschatologiczną nadziei świata i 

równocześnie jej stworzonym centrum”. Tenże, Nadzieja zawieść nie może, art. cyt., s. 51. 
91 A. P. Szelążek, Nieustająca Pomoc Maryi, Łuck, kaz. rps z dn. 26.05.1936, ArST sygn. E/II – f. 
92 Tamże, s. 1. 
93 Tamże, s. 1. M. ZAWADA uczy: „Maryja zamyka ludzką nadzieję, tzn. stoi u bram spełnionej historii. 

Dzięki temu osłania naszą nadzieję”. Tenże, Tren królewskiej szaty. Teologiczne aspekty szkaplerza, WKB, 

Kraków 2000, s. 137. 
94 A. P. Szelążek, Myśli, Wybór i opracowanie B. Karwowska, Podkowa Leśna 1999, s. 26. Dokumenty 

Soboru Watykańskiego II pouczają, że Maryja „dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna 

Swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną 

doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny”. KK 62. 
95 Tamże, s. 27. 
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wzorem życia. Jakże więc trafnie stosuje Kościół św. do Matki Bożej te słowa:  

«Ja Matka pięknej miłości i bogobojności i uznania i nadziei świętej. We mnie 

wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty»”.
96

 

Zachwycał się pokorą Maryi wyśpiewującej Magnificat: „Tak jest – dlatego 

wszystkie narody zwać mnie będą błogosławioną – iż Pan wejrzał na niskość moją,  

a słowa te mówiła wówczas, gdy Archanioł już zwiastował Jej poczęcie Zbawiciela 

świata – w onej chwili, gdy już stała – Królową nieba i ziemi – w onej chwili,  

gdy była już napełniona Bóstwem Słowa, które w Niej stało się Ciałem. O co za 

ogrom pokory! – Któż uwielbiać nie będzie Panny Przeczystej, która ukryte wiodła 

życie gardząc szczęściem ziemskim (...)”.
97

 Próbą nadziei dla Maryi były również 

lata publicznej działalności Jezusa. W jednym z kazań zwrócił uwagę na odpowiedź 

Jezusa na słowa niewiasty o błogosławionym łonie i piersiach, które ssał: „Pan 

Jezus nie potwierdził tych słów, ale zdaje się nawet zaprzeczać tego i inną stawia 

przyczynę, - jakby mówił nie, - niewiasta która mnie poczęła w swem łonie, i którą 

uznaję za Matkę moją, jej chwała z innego płynie źródła. (...) I owszem, - mówi Pan 

Jezus, błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Oto nieomylny 

wyrok Boga samego, jasny i zrozumiały dla każdego, - oto główna przyczyna 

wielkości Maryi”.
98

 Refleksje nad ukrytym, przepełnionym miłością do Boga 

życiem Maryi tak podsumował: „Troskliwe przestrzeganie przykazań boskich, 

wypełnianie ochotne wszystkiego, co uznawała za wolę Bożą, radosne poddanie się 

wyrokom boskim, w rzeczach najbardziej przykrych, zupełne oddanie się Panu 

Bogu, współdziałanie z każdym natchnieniem boskim, zjednało Maryi należną 

nagrodę”.
99

 Tak jak życie Maryi przeplatało się z tajemnicami życia i śmierci 

Chrystusa, tak też z Chrystusem dostąpiła chwały. Jej wiara i miłość została 

                                                
96 A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. cyt., s. 8. 
97 A. P. Szelążek, Wniebowzięcie, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II – g, s. 4-5. A. BALLESTRERO ukazuje 

doskonalenie się nadziei Maryi patrzącej na codzienne ukryte życie Jezusa w ciszy nazaretańskiego domu. 

Por. tenże, Wiara, nadzieja i miłość drogą do świętości, dz. cyt., s. 243. 
98 A. P. Szelążek, Wniebowzięcie, kaz. cyt., s. 3-4. W innym kazaniu łączył Ks. Biskup bezpośrednio słowa 

Jezusa: „Owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28) 

z odpowiedzią Maryi daną Archaniołowi: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 

słowa” (Łk 1,38)  
99 A. P. Szelążek, Wniebowzięcie, kaz. cyt., s. 6. 



 49 

nagrodzona spełnioną nadzieją.
100

 

Ta, która przeszła przez życie nastawiona jedynie na poszukiwanie Boga,  

na pełnienie Jego woli, „znająca ciężary utrapień z własnych doświadczeń”, stała 

się dla człowieka „współczującą Matką”. „I chociaż przebywa w wiekuistym 

szczęściu waży każdą łzę zbolałej duszy, jak swoją własną, aby podać ratunek i 

rany zagoić. (...) Jeśli u wrót piekła, - jak to pisał poeta Dante, widnieje napis: - 

«…Rozstańcie się z nadzieją wy, co tu wchodzicie», - to nad naszym «padołem 

płaczu» okrytym płaszczem Opieki Matki Bożej, umieścić trzeba słowa: «Synu miej 

nadzieję»”.
101

 W jednym z kazań pisał: „Co więc mamy czynić, aby śpiesząc do 

nieba nie zbłądzić? – jedno tylko, - wejść w ślady Maryi”.
102

  

A. P. Szelążek poprzez różnorodne nauczanie wykazał czego Maryja może 

nas nauczyć, w czym pomóc. „Serce Maryi czystsze i piękniejsze niż arka 

przymierza wyłożona złotem było godne przyjęcia Słowa Przedwiecznego. Ona 

nauczyć nas może, jak niepokalane powinny być serca nasze, aby godne były 

przyjęcia Słowa Wcielonego, - w Komunii Św.”
103

 Wspomnienie Niepokalanie 

Poczętej Dziewicy „rozprasza ciemne myśli”, zmienia postępowanie na bardziej 

czujne, łagodne, pobożne, posłuszne.
104

 „Od Niej nauczyć się możemy wiernego 

przestrzegania przykazań boskich, - sprawiedliwości i miłości względem bliźnich, - 

zaparcia się i pokory prawdziwej względem nas samych”.
105

 „Serce Maryi czuwa 

nad nami, przeprasza Boga za nasze grzechy, wyprasza miłosierdzie Boże, cieszy w 

smutkach, wzmacnia w walce, strzeże od niewiary i sideł złego ducha, otacza nas 

                                                
100 A. P. Szelążek wyjaśnia, że Maryja „umarła zaś nie już w miłości, ale z nadmiaru miłości, co jest 

wyłącznym udziałem Bogarodzicy. Dlatego też Maryja jest uwielbiona nad wszystkie istoty stworzone”. 

Tenże, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. cyt., s. 9. Podobnie o Wniebowzięciu Maryi mówi 

A. BALLESTRERO: „Odtąd Wniebowzięcie wciela nadzieję świata. Przeniesiona mocą niepohamowanej 

miłości do swego Boga, w niebie jest naszą nadzieją”. Tenże, Wiara, nadzieja i miłość drogą do świętości, 

dz. cyt., s. 249. A. STRUKELJ nazywa Maryję doskonałą gotowością na przyjęcie Boga. Por. tenże, 

Nadzieja zawieść nie może, art. cyt., s. 51. 
101 A. P. Szelążek, Radość wypełnia serca, kaz. cyt., s. 2,4. 
102 A. P. Szelążek, Wniebowzięcie, kaz. cyt., s. 11. Dokumenty Soboru Watykańskiego II pouczają, że 

prawdziwa pobożność nie polega na przemijającym uczuciu, lecz pochodzi z wiary prawdziwej, 

prowadzącej do uznania przodującego stanowiska Bogurodzicy i pobudza do synowskiej miłości ku Maryi 

oraz do naśladowania jej cnót. Por. KK 67. 
103 A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. cyt., s. 12. 
104 Tamże, s. 12, 13. 
105 A. P. Szelążek, Wniebowzięcie, kaz. cyt., s. 7. 
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opieką i macierzyńską miłością na każdym kroku życia”.
106

 Nauczał, że „Maryja nie 

tylko w rzeczach życia nadprzyrodzonego daje pomoc, - ale że przez Maryję płyną 

niezliczone łaski na życie doczesne”.
107

 Tak motywował pokładaną w Maryi 

nadzieję: „Była ona na Kalwarii towarzyszką bolesnego rodzenia nowego i świętego 

pokolenia. Ona jest Matką tej odrodzonej familii, która ma zmienić oblicze świata. 

Nikt bardziej od niej nie może skłonić Boga by go wysłuchał. Wzniosłe jej prawa 

nad tym, którego ona porodziła i który był jej posłuszny na ziemi z całą miłością, 

trwają jeszcze w pierwotnej sile.(...)Każda modlitwa złączona z Jej modlitwą, 

przechodząca przez Jej Serce Macierzyńskie i przez Jej usta dziewicze, ubogaca się 

Jej miłością i czystością, - wchodzi zwycięsko do Serca Wielkiego Pośrednika, 

Jezusa Chrystusa...”. 
108

 

Ufność w pomoc Maryi pobudzała Ks. Biskupa do modlitwy wstawienniczej. 

Tak błagał: „Wyjednaj nam u Syna swego Jezusa Chrystusa wiarę, nadzieję i miłość 

tak wielką i żarliwą, by cała nasza diecezja łucka – a i cała Polska – stała się żywym 

królestwem życia nadprzyrodzonego”.
109

 

Będąc zawsze z Jezusem, Maryja może prowadzić, być Przewodniczką. 

Biskup Szelążek zachęcał często wiernych do polecania się opiece Maryi,  

do oddawania Jej czci. Głosił: „Twierdzę, że nie znajdziemy łatwiejszego środka 

uczczenia Maryi, nie znajdziemy krótszej i bezpieczniejszej drogi dojścia do nieba 

jak zaofiarowanie się Jej pełne i doskonałe”.
110

Oprócz codziennego polecania się 

opiece i przewodnictwu Maryi oraz naśladowania Jej cnót, jako przejawy kultu 

maryjnego przedstawiał odmawianie różańca, Litanii loretańskiej i innych modlitw 

maryjnych.
111

Często pisał: „czcijmy Ją z głębi serca”, „polecajmy się Jej  

z ufnością”, promieniujmy skarbami, których nam Bóg przez Nią udziela.
112

  

                                                
106 A. P. Szelążek, Projekt listu z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, list cyt., s. 1. 
107 A. P. Szelążek, Nieustająca pomoc Maryi, kaz. cyt., s. 1.W innym kazaniu mówił na odwrót: „Lecz 

znowu ograniczalibyśmy (zasięg nieograniczonych) działań Najświętszej Maryi, gdybyśmy tylko szukali 

nieustającej pomocy w rzeczach doczesnych”. Tenże, Radość wypełnia serca, kaz. cyt., s. 10. 
108 A. P. Szelążek, Radość wypełnia serca, kaz. cyt., s. 8.  
109 A. P. Szelążek, Modlitwa do M. B. Latyczowskiej na uroczystość odsłonięcia wielkiego ołtarza w 

katedrze łuckiej, ŻK 9 (1938) nr 38, str. 591. 
110 A. P. Szelążek, Wniebowzięcie, kaz. cyt., s. 7; por. tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. 67. 
111 Tamże, s. 67. 
112 A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. cyt., s. 13; zob. także: Radość wypełnia 

serca, kaz. cyt., s. 13; zob. także: Niepokalane Poczęcie NMP, kaz. cyt., s. 3. 
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W jednym zaś z listów pasterskich stwierdzał: „Droga do miłości Bożej bez Maryi 

pojąć się nie da”.
113

 

 Przekonanie o ciągłej pomocy Maryi w spełnianiu się jego podstawowej 

nadziei skłoniło Ks. Bpa A. P. Szelążka do ufnego zwrócenia się do Maryi: „Gorące 

serce moje również zwraca się z najwyższym aktem do mej najlepszej 

Niepokalanej. Wszak to przez Jej ręce przyszły mnie i wam, moi ukochani, te 

skarby niebieskie i dary doczesne. Jej to ręka prowadziła nas do Jezusa”.
114

 Trudne 

lata wojny nie zniszczyły jego nadziei pokładanej w Matce Bożej. W jednym z 

listów wyznał: „Od dawna ufam całkowicie Niepokalanemu Sercu Najświętszej 

Maryi Panny. Jej te wszystkie troski i obawy do Stóp składam”.
115

 Dziecięcy 

stosunek do Matki Bożej przejawiał się w całym życiu Ks. Biskupa, co jest 

zauważalne w jego korespondencji. Pisał: „Bardzo mi żal, że nie będę mógł 

uczestniczyć w akademii na cześć naszej Najukochańszej Matki, Niepokalanie 

Poczętej Panny Maryi(...)”,
116

 czy też w innym: „Mój Najdroższy, napisz mi, czy w 

ogrodzie seminaryjnym uchowała się figura Matki Boskiej, którą ja sam 

postawiłem”.
117

 Często podpisywał: „złączony u stóp Pana Jezusa i Maryi 

Niepokalanej”, „w Jej oblicze wpatrzony, z Nią i Jej Synem, Boskim Zbawicielem 

błogosławię”, czy też „prosi Cię o to syn Twój, sługa Twojego Syna i Twój 

niewolnik”, „Najświętsza i Niepokalana Maryjo Twojej polecam się opiece”.
118

 

 Podsumowaniem zawierzenia Maryi, poddania się Jej przewodnictwu były 

ostatnie lata życia Ks. Bpa Szelążka. Nadzieja na spotkanie z Bogiem była 

zakorzeniona w jej nadziei, w Jej milczącym oczekiwaniu. W ciszy, ciągle rozważał 

tajemnice Jej życia i życia Jezusa. „Na częstych – nawet codziennych – spacerach 

nie wypuszczał z rąk różańca. Jego wargi nieustannie poruszały się  

                                                
113 A. P. Szelążek, List pasterski z okazji ustanowienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, Jednodniówka Łuck, 3. 10. 1928, s. 3. 
114 A. P. Szelążek, Projekt listu z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, list cyt., s. 1. 
115 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Bierzgłowo, 31. 08. 1946, ArST sygn. E/IV- g. 
116 A.P. Szelążek, List do Haliny Jander, Warszawa,5. 12. 1929, ArST sygn. E/IV- g. 
117 A. P. Szelążek, List do ks. prł. Stanisława Pigielskiego, Bierzgłowo, 17. 09. 1946, ArST sygn.E/IV- g. 
118 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Warszawa, 5.12. 1929, list cyt.; por. także: Nieczystość, kaz. cyt., 

s. 1; por. także: Aby byli jedno, kaz. cyt., s. 4. 
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w modlitwie”.
119

 Matka Boża wiodła swego sługę i syna do Jezusa również poprzez 

śmierć. Tak wspominały ostatni moment jego życia opiekujące się nim siostry; 

„Chwilę przed zgonem J. E. prosił o różaniec, który poprzednio wypadł mu z rąk –  

i tak poszedł ten wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny, stale modląc się jak  

za życia, do wiecznej chwały”.
120

 

 Analizując pisma i pobożność maryjną A. P. Szelążka można stwierdzić,  

że Najświętsza Maryja Panna była Przewodniczką nadziei w jego drodze do Boga. 

 

 

 2. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

 

 Spełnienie nadziei człowieka dokonuje się za sprawą jedynego Pośrednika 

Jezusa Chrystusa. Odkupiciel jednak nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń 

rozmaite współdziałanie w swoim zbawczym dziele.
121

 Święci, wewnętrznie 

zjednoczeni z Chrystusem wspomagają pielgrzymujących drogą wiary uczniów.
122

 

Są „narzędziami”, które pomagają człowiekowi w osiągnięciu dobra, jakie należy  

do ostatecznego celu. 

 O działaniu Boga poprzez świętych tak pisał Ks. Bp Szelążek: „Dobry Bóg 

zapala na firmamencie życia ludzkiego gwiazdy, które migocą światłem cnót;  

one pociągają za sobą tłumy i pozostawiają piętno na życiu pokoleń. To działanie 

Boże nigdy nie ustaje.(...) Bóg mówi do nas przez swoich świętych, tak samo jak 

przez drogi swych objawień. Te strzały słów Bożych nigdy nie przestają, 

                                                
119 M. Myra, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. Szelążku, Orlik, 29. 10. 1985, ArST sygn. E/V – b, s. 1; por. 

także: Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i zgonu Jego Ekscelencji śp. Ks. Biskupa dra A. Szelążka, 

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. 113. M. 

ZAWADA wyjaśnia, że najbardziej wymownym znakiem maryjnej nadziei jest milczenie. Milczenie 

dyskretne, wołające w sercu: „Przyjdź Panie Jezu” (Ap 22, 20). Por. tenże, Tren królewskiej szaty 

Teologiczne aspekty szkaplerza karmelitańskiego, dz. cyt., s. 141. 
120 Tamże, s. 112. E. DZIAŁA podkreśla, że ufność powinna towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, a 

szczególnie w godzinę śmierci . „Skoro Kościół wiąże życie chrześcijanina, a zwłaszcza śmierć z 

Najświętszą Maryją Panną, ma ona jakiś ważny udział w jego życiu jak też w godzinie jego śmierci”. Tenże, 

W milczeniu i nadziei, dz. cyt., s. 286. 
121 Por. KK 62. 
122 Por. KK 49. 



przybierając nowe formy, dostosowane do poszczególnych warunków, miejsc  

i ludzkich spraw”.
123

 Taką gwiazdą przewodnią dla A. P. Szelążka była współczesna 

mu Święta Karmelitanka Teresa od Dzieciątka Jezus. 

 

 

2.1. Poznanie św. Teresy 

 

Biskup Szelążek po raz pierwszy zetknął się z postacią Świętej na 

beatyfikacji w Rzymie, przy okazji załatwiania spraw konkordatowych. Tam 

zrodziło się w nim pragnienie poznania jej bliżej. Po uroczystości udał się do 

Lisieux, gdzie dwa tygodnie spędził przy Jej grobie modląc się, poznając Jej życie  

i „małą drogę”.
124

 W klasztorze karmelitanek bosych miał możliwość spotkać się  

z rodzoną siostrą Świętej, Matką Agnieszką Martin, z którą przez wiele lat 

korespondował. Od niej otrzymał też relikwie Świętej wraz z dedykacją.
125

  

W 1925 roku A.P. Szelążek uczestniczył w kanonizacji św. Teresy. Cieszył 

się z uroczystego ogłoszenia Kościoła o heroiczności cnót ulubionej Świętej. Była 

ona potwierdzeniem nadziei, którą pokładał w Jej orędownictwie u Boga.
126

  

Jak wielkie znaczenie miała św. Teresa w jego życiu wynika z listu do Matki 

Agnieszki: „Proszę przyjąć moje gratulacje podyktowane przez niewypowiedzianą 

radość z wielkiego dobrodziejstwa, w które Opatrzność mnie wzbogaciła”.
127

  

W 1929 roku Biskup został członkiem Komitetu budowy bazyliki 

poświęconej tej Świętej, w Lisieux. Przyczynił się także do powstania w niej 

                                                
123 A. P. Szelążek, List do Kleru Diecezji Łuckiej, Łuck,15. 10. 1926, s. 2. H. BALTHASAR stwierdza, że 

całe życie świętych ukazuje coś z wewnętrznej istoty Kościoła. Ci, którzy dali się porwać miłości, z 

łatwością porywają do niej innych. Por. tenże, Wierzę w Kościół powszechny, wyd. „W drodze”, Poznań 

1998, s. 54. 
124 Por. J. Szych, Krótki życiorys św. Teresy od Dz. J. w: Jednodniówka wydana dla uczczenia Św. Teresy 

od Dz. J. z okazji ogłoszenia ją Patronką Diecezji Łuckiej i pierwszego Jej święta, Łuck, 3.10.1928, s. 17.  
125 Relikwie te znajdują się w Domu Głównym Zgromadzenia SS św. Teresy od Dz. J., w Podkowie Leśnej. 

Zob. Jubileusz 50-lecia. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dz. J., 

Podkowa Leśna, Rok Jubileuszowy 1986, s. 15. 
126 KKK 828 poucza, że Kościół „kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób 

uroczysty, że ci wierni praktykowali heroiczne cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, uznaje moc Ducha 

świętości, który jest w nich, oraz umacnia nadzieję wiernych dając im świętych jako wzory i orędowników”.  
127 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16.10.1924; zob. także: List do M.. 

Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21.12.1925, ArST sygn. E/IV – g. 
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polskiej kaplicy.
128

  

W poznaniu św. Teresy pomocą były „Dzieje duszy”, które Biskup miał 

zawsze na biurku.
129

 Otrzymywał również czasopismo „Les Annales”, w którym 

znajdował informacje o rozwoju kultu tej świętej i „Dziennik Pielgrzymów 

Błogosławionej Teresy”, który czytał od razu w całości.
130

. Matka Agnieszka 

przesyłała Kalendarze i Almanach z myślami św. Teresy, które codziennie 

wykorzystywał w najważniejszych notatkach.
131

  

Duchowość Świętej z Lisieux, która „jaśniała blaskiem różnorodnych 

cnót”
132

, stała się tak bliska A.P. Szelążkowi ,że zaczęła się przejawiać w różnego 

rodzaju formach kultu. 

 

 

 2.2. Szerzenie kultu 

 

 Można stwierdzić, że Bp A. P. Szelążek był zauroczony osobowością „małej 

Teresy”.
133

 Jej relikwie nosił na swoim sercu. Przygotował dla niej specjalny ołtarz 

w swojej prywatnej kaplicy. Małe kawałki tkaniny, które dotknęły jej ciała rozdawał 

chorym. Cieszył się paczkami z obrazkami św. Teresy. Odprawiał Msze św. ku jej 

czci.
134

 Tak pisał w jednym z listów do Matki Agnieszki: „We wszystkich mszach, 

które wiążą się z błogosławieństwem czynię pierwszy krzyż w imię i w intencji 

Błogosławionej Teresy”.
135

 O częstej jego pamięci o Świętej świadczyło imię 

                                                
128 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Łuck, 2.04.1929, ArST sygn. E/IV – g; zob. 

także: List do M. Agnieszki od Jezusa, Rabka Zdrój, 18.08.1939, ArST sygn. E/IV – g. 
129 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 161. 
130 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16.10.1924, list cyt.;zob. także: A. P. 

Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, 21.12.1925, list cyt. 
131 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Łuck, 19.01.1934, ArST sygn. E/IV – g. 
132 Por. A. P. Szelążek, Deszcz róż, kaz. rps z dn. 27.09.1947, ArST sygn. E/II – f. 
133 Por. L. Zygner, Sylwetka duchowa Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka, w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr 

Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel, dz. cyt., s. 30; zob. także, J. Ferenz, Biskup Adolf Szelążek jako 

Ordynariusz Łucki (1865-1950), dz. cyt., s. 41. 
134 Por. A. P. Szelążek, Listy do Matki Agnieszki od Jezusa: Warszawa, 3.09.1924; Warszawa, 16.10.1924; 

Warszawa, 5.04.1925; Łuck, 7.12.1930, ArST sygn. E/IV – g. Zewnętrzne oznaki kultu oddawane świętym 

są wyrazem czci oddawanej Chrystusowi, który w nich został uwielbiony. Por. KKK 1161. 
135 A. P. Szelążek, Listy do Matki Agnieszki od Jezusa, Warszawa 3.09.1924, list cyt. 
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Teresa kreślone kolorową kredką na otrzymanych listach.
136

  

 Miłość do Świętej Karmelitanki i ufność w jej przemożne wstawiennictwo  

u Boga pobudziły Ordynariusza Łuckiego do starań o uczynienie jej patronką 

diecezji. Dzięki usilnym i wielokrotnym prośbom kierowanym do Ojca Świętego 

Piusa XI otrzymał od Stolicy Apostolskiej dekret z dnia 14.12.1927 r. zawierający 

zatwierdzenie patronatu św. Teresy od Dzieciątka Jezus nad Diecezją Łucką.
137

 

Miał nadzieję, że Święta rozbudzi w jego diecezji ducha modlitwy, który będzie 

rozstrzygał o losach współczesnego życia.
138

  

 Aby przybliżyć postać „małej świętej” kapłanom i wiernym swojej diecezji 

wydał zarządzenia w sprawie przygotowań na jej pierwsze święto. W każdej parafii 

musiały powstać Komitety Uczczenia Świętej Patronki Diecezji. Dzięki  

ich inicjatywom miały być przygotowane odczyty, pochody, przyozdobione ulice.  

W kościołach winny odbyć się uroczyste Tridua, Nowenny, jak też skierowane  

do wiernych zachęty do spowiedzi i Komunii św.
139

 Pomocą w zorganizowaniu 

akademii była wybrana literatura i nuty rozesłane do Księży Proboszczów  

i Prefektów.
140

 Biskup wyjaśniał cel wszystkich zabiegów: „Wszystko zaś zbiegać 

się powinno do jednego ogniska, do jednego celu, który przyświecać ma w tej akcji 

nieustannie, do rozpalenia miłości Bożej w duszach ludzkich”.
141

  

Biskup wierzył, że św. Teresa nie zawiedzie pokładanej w niej nadziei. 

Zewnętrzne wyrazy kultu były odzwierciedleniem wewnętrznego związku Biskupa 

Szelążka z „małą świętą”. Stała się ona przewodniczką nadziei jego życia 

wewnętrznego i apostolskiego. 

 

 

                                                
136 Por. List do Ks. Bpa Szelążka od ks. bpa I. Świrskiego, Siedlce, 18.02.1947, ArST sygn. E/IV – c; por. 

także: List do Ks. Bpa Szelążka od ks. S. Kobyłeckiego, Olsztyn, 5.04.1948, ArST sygn. E/IV – e; por. 

także: List do Ks. Bpa Szelążka od M. Bernardy Nakonowskiej, Ostróda, 1.02.1948, ArST sygn. E/IV – f. 
137 Por. A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, Łuck, 30. 09. 1928, Jednodniówka Łuck, 3. 10. 1928, s. 6. 
138 Por. A. P. Szelążek, List do Kleru Diecezji Łuckiej, Łuck, 15.10.1926, ArST sygn. E/IV – g, s. 6. 
139 KKK 1162 poucza, że celebracje liturgiczne przejawiające się w kontemplacji świętych obrazów 

połączone z medytacją słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych mają pozostawić pamięć w sercach 

wiernych, a następnie przejawić się w ich nowym życiu. 
140 A. P. Szelążek, Zarządzenie w sprawie przygotowań na pierwsze święto Patronki Diecezji Łuckiej, 

15.08.1928, MDŁ 3(1928)nr 9, s. 387-389. 
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2.3. Przewodnictwo św. Teresy w życiu duchowym i apostolskim 

 

 Pragnienie uczestniczenia w życiu i w miłości samego Boga i doświadczenie 

własnej niemocy pobudziło Biskupa Łuckiego do poddania się przewodnictwu tej, 

która całą nadzieję złożyła w Bogu. Odkrywał ożywienie synowskiej ufności 

względem Boga w ówczesnych czasach, dostrzegał ją jako szczególny rys w życiu 

ulubionej Świętej. Tak pisał: „To zadanie również pełni św. Teresa od Dzieciątka 

Jezus «Czuję – mówiła ona przed śmiercią swoją, - czuję, że moja misja ma się 

dopiero zacząć; że mam dać duszom swoją drożynę – drogę dziecięctwa 

duchowego, która jest drogą ufności i całkowitego zdania się na wolę Bożą». Ileż to 

pociechy dla nas wszystkich”.
142

 Korzystając z przemówienia Piusa XI podczas 

kanonizacji i z bulli kanonizacyjnej, podkreślał szczególną drogę świętości, na którą 

Bóg powołał Świętą z Lisieux. Polegała ona na gorliwości w podążaniu za głosem 

Bożym, na bezgranicznej ufności w miłosierdzie Boga i miłości przejawiającej się  

w drobnych ofiarach. Biskup pouczał, że Święta poprzez swoje ustawiczne ofiary 

przynosi całemu Kościołowi nadzieję, że będzie się wstawiała u Boga.
143

 Wierny 

Jej czciciel pragnął „stać się najmniejszym sługą prawdziwej Apostołki Miłości 

Bożej” w swoim działaniu, pragnął „urzeczywistnić w miarę swych możliwości 

plany i życzenia najdroższej Patronki”.
144

 W jednym z listów wyznał: 

„Sprawiedliwość każe mi przyznać, że pełnię tego ideału pojmuję z całkowitą 

świadomością jedynie przez Błogosławioną Teresę; widzę, że ona dała mu formę 

nadzwyczaj pełną, najdokładniejszą, najdonioślejszą i mocno przyciągającą. Żywy 

wyraz tego ideału w Osobie Błogosławionej Teresy nie może nie wzruszać serc, 

które dążą do Boga”.
145

 

 Biskup Szelążek był świadomy, że działanie świętych objawia się wtedy gdy 

                                                                                                                                              
141 Tamże, s. 388. 
142 A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, 

list cyt., s. 4. Por. KKK 1029 wyraża prawdę o aktywności świętych w niebie. 
143 Por. A. P. Szelążek, List do Kleru Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 3-4; por. tenże, List pasterski o 

ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 2. 
144 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Rzym 17.05.1925, list cyt.; por. także: A. P.  

Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 17.09.1925, ArST sygn. E/IV – g. 
145 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3. 09. 1924, ArST sygn. E/IV-g. 



naśladuje się ich cnoty jak również, gdy wzywa się ich pomocy. W jednym z listów 

pisał: „Pomoc, którą daje nam dobry Bóg przez swoich świętych nie polega jedynie 

na przykładach do naśladowania. Ich wstawiennictwo u Boga sprowadza  

na człowieka niezliczone łaski (...) ile łask przychodzi do nas za wstawiennictwem 

św. Teresy”.
146

 Dowodem orędownictwa Świętej u Boga były tysiące wot 

pokrywających ściany kościoła karmelitańskiego w Lisieux, które jak pisał Biskup 

„ujawniały jej stosunek do ludzi”. Dzięki niezliczonym łaskom, jakie wypraszała, 

znał jej imię cały świat. 

 Ufając tak przemożnemu wstawiennictwu, na jej ręce złożył Biskup Szelążek 

nadzieję na odnowę i zażegnanie niebezpieczeństw zagrażających życiu diecezji.
147

 

Jako baczny obserwator życia politycznego widział skupienie przeciwko katolikom 

Wołynia „znacznej mocy fizycznej i poważnej pracy intelektualnej, potężnie 

zorganizowanej” pod kierownictwem aparatu komunistycznego, ale jak stwierdzał 

„obóz nam przeciwny pozbawiony jest najwyższej mocy; - mianowicie nie chce 

mieć nic wspólnego z Bogiem”. Jako Pasterz wzywał wiernych,  

„by wszystkie swe usiłowania oparli na Bogu, szli razem z Nim i w Nim osiągali 

swoje cele”. Wyjaśniał, że na czele ich szeregów ze sztandarem Chrystusowym 

idzie św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Bojowanie – to zapalanie miłości w sercach 

ludzkich.
148

 Święta, na pokładaną w niej nadzieję odpowiadała nieustanną pomocą. 

Tak pisał Biskup Ordynariusz do Matki Agnieszki: „Maja diecezja Łuck położona 

na skraju chrześcijańskiego świata, przy sowieckiej granicy, nie tylko jest oddana 

pod patronat Świętej Teresy, lecz odczuwa nieustannie jej niebieską opiekę  

w chwilach trudnych i zgubnych, które napełniają nasze życie”.
149

 Mimo nieszczęść 

                                                
146 A. P. Szelążek, List do Kleru Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 3. Słowa Prefacji tak mówią o działaniu 

świętych: „Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię 

zbawienia”. Prefacja o świętych. 
147 Ks. Bp Szelążek w jednym z listów do M. Agnieszki, informował o rozwiązaniu w przedziwny sposób 

bardzo trudnych spraw. Przypisywał to pomocy św. Teresy, która jak twierdził „kieruje swoją Diecezją 

Łucką”. Por tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 28. 06. 1927, list cyt. , s. 1. KKK 828n stwierdza, 

że w ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święci byli zawsze źródłem i 

początkiem odnowy. 
148 Por. A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, list cyt., s. 3. KKK 962 naucza, że wspólnota Kościoła ma zawsze zwróconą ku sobie miłość 

miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy są gotowi na słuchanie jej próśb.  
149 A. P. Szelążek, List do M Agnieszki od Jezusa, Łuck, 16.12.1936, ArST sygn. E/IV – g. 



związanych z wybuchem II wojny światowej nie stracił zaufania w jej przemożne 

wstawiennictwo. W 1943 r. pisał: „Że dotąd dzielnie opieramy się zgubnym 

zasadom komunizmu, że stale zwalczamy komunizm, że chcemy Boga, że chcemy 

Jego panowania i chwały (...) zawdzięczamy to św. Tereni od Dzieciątka Jezus, 

naszej możnej Patronce”.
150

 Widząc w świecie chaos, demoralizację, szerzenie się 

ateizmu, powołał do życia nową wspólnotę zakonną, która przyjmując posłanie 

Świętej z Lisieux, pielęgnowałaby wśród dzieci i młodzieży dziecięcy stosunek  

do Boga. Regułą ich życia uczynił duchową drogę św. Teresy.
151

 Możność 

utworzenia Zgromadzenia pod patronatem ulubionej Patronki uważał za dar i łaskę 

od Boga i św. Teresy.
152

  

 To czego uczył innych, wcześniej stosował w swoim życiu. Jak wynika  

z listów, za wzorem „małej świętej” całą swoją nadzieję złożył w Bogu i z ufnością 

powierzył się Jego kierownictwu. W trudnościach tak pisał: „Nie chcę pomniejszać 

tego posłuszeństwa woli Bożej, którego tak mocny przykład znajduję w życiu  

św. Teresy od Dzieciątka Jezus”, czy innym razem: „Przyjąłem tę próbę  

z całkowitym zawierzeniem Bogu”.
153

 Biskup Szelążek wierzył, że to Bóg poprzez 

św. Teresę prowadzi go ku nadziei życia wiecznego. Tak wyjaśniał: „Przez cały rok 

jak znajduję się pod patronatem tej Świętej – muszę czasami znosić – po moim 

zwróceniu się do niej o pomoc – w najpoważniejszych sprawach – upokorzenia, 

wyraźnie przeznaczone dla mnie, które po pewnym czasie rekompensują 

pociechy”.
154

 Pomocy od Świętej z Lisieux doświadczał zarówno w sprawach 

duchowych, jak i doczesnych. Pisał: „Jestem głęboko przekonany, że to radosne 

wydarzenie należy do łańcucha łask, którymi jesteśmy otoczeni za 

                                                
150 A. P. Szelążek, Projekt listu na 60 lecie kapłaństwa, 1943, ArST sygn. E/II - c, s. 3. 
151 Po przygotowaniu odpowiednich materiałów Ks. Biskup wysłał do Rzymu prośbę o zatwierdzenie dwóch 

zgromadzeń zakonnych. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia na utworzenie jednego - Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zatwierdziła jego konstytucje. Zob. J. Bar, Początki Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prawo Kanoniczne 22 (1979) nr 1 - 2, s. 65 - 69. 
152 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 7. 10. 1936, list cyt. 
153 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 6.01.1932, ArST sygn. E/IV – g; por. także: A. P. 

Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 27.10.1934, ArST sygn. E/IV – g. 
154 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 27.10.1934, list cyt. X. PIKAZA wyjaśnia: „Nie 

jestem sam; towarzyszy mi bliskość nadziei i miłości do milionów ludzi, istot, które pochodzą od Boga i 

jawią mi się jako święci”. Tenże, Wspólnota świętych: doświadczenie i medytacja, ComP 9(1989) nr 3(51), 

s. 69. 



wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus”, czy też „jestem mocno 

wzruszony owocem działania Małej Królowej”.
155

 Św. Teresa Martin prowadziła  

A. P. Szelążka drogą nadziei do spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Jeden  

z biskupów w dniu jego pogrzebu prosił ją: „Kwiecie karmelitańskiej świętości, 

Tereso od Dzieciątka Jezus, przyjmij wielkodusznego szerzyciela twej chwały na 

ziemi do wspólnoty empirejskich radości”.
156

  

 Na podstawie treści ukazanych w rozdziale drugim, można stwierdzić,  

że postępowanie na drodze nadziei prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem 

odbywało się w życiu A. P. Szelążka z pomocą przewodników nadziei: Maryi  

i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Byli oni na tej drodze świadkami nadziei, 

świadkami bezgranicznego zaufania Bogu. Swym doskonałym życiem przybliżali 

Biskupowi tajemnice Boże i pobudzali do naśladowania ich cnót. To oni ukazywali 

A. P. Szelążkowi prawdziwe Oblicze Ojca i uczyli odkrywać je innym. Poprzez 

swoją różnorodną pomoc pokazali niezawodność swego przewodnictwa.  

                                                
155 Por. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 25.04.1928, list cyt.; zob. także: List do M. 

Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16.10.1924, list cyt. Tak pisze CH. SCHÖNBORN o łączności świętych z 

wiernymi przebywającymi na ziemi: „Niezmierzalny naszą miarą prąd życia i odnowicielskiej siły płynie od 

zespolonych najściślej z Chrystusem niebiańskich członków Kościoła do zdążających jeszcze pielgrzymią 

drogą wiary uczniów”. Tenże, „Communio Sanctorum” jako Wspólnota, ComP 9(1989). nr 3(51), s. 101. 
156 K. J. Kowalski, Mowa żałobna na pogrzebie śp. Ks. Biskupa Adolfa Szelążka, Orędownicy Diecezji 

Chełmińskiej 5(1950)nr 6, s. 174. KKK 1090 wyjaśnia, że wspominając ze czcią świętych, mamy nadzieję 

uczestnictwa z nimi w chwale nieba. 
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ROZDZIAŁ III 

 

 

 

Praktyka nadziei 

 

 

 Bóg objawiając się ludziom dał im prawo dążenia do Niego i zjednoczenia 

się z Nim. Ukryty we wnętrzu człowieka stał się zaczynem odczuwania Jego 

potrzeby, pragnienia Go.” Bóg postanowił, że ludzie mają w wieczności oglądać Go 

twarzą w twarz, zespoleni z Nim w najściślejszy sposób, dlatego już tu na ziemi 

przygotowuje nas do tego życia; tu już na ziemi zbliża nas do siebie i daje możność 

zaskarbienia sobie zasług na szczęście wieczne”.
157

 Zbliżanie się do Boga dokonuje 

się zawsze tylko dzięki Jego pomocy. Od strony Boga nadzieja człowieka jest 

bezwzględnie pewna gdyż opiera się na Jego mocy i miłości. Spełnianie się nadziei 

może być opóźnione ze strony człowieka, który nie zawsze i całkowicie bywa 

podatny na działanie łaski Bożej. Stwórca obdarzając człowieka swoimi darami  

nie zastępuje jego pracy lecz ją wspiera, pobudza, czyni bardziej owocną. 

 W rozdziale trzecim zostanie ukazana praktyka nadziei w życiu Ks. Bpa A.P. 

Szelążka. Będzie ona rozpatrywana w dwóch wymiarach: pozytywnym, jako 

dążenie do dobra wskazanego przez wiarę oraz negatywnym, jako wyzbywanie się 

wszystkiego, co do tego dobra nie prowadzi. 

  

1. Wymiar pozytywny praktyki nadziei 

  

Bóg, Najwyższe Dobro przyciąga człowieka swoim pięknem i wzbudza w nim zapał 

nadziei. Tak o tym pisał Bp Szelążek w jednym z kazań: „Gdy rozmyślam  

o szczęściu, jakie nas czeka w wieczności, gdy rozważam, że ciągle do światła dąży 

                                                
157 A.P. Szelążek, Człowiek nadnaturalny, Łuck, kaz. rps z dn.18.12.1933,ArST sygn. E/II-f,s.1. 



umysł, bez osłony ujrzy to wszystko, w co zaledwie wierzyć tu musi,  

że to niedostępne światło twarzą w twarz oglądać będzie, że Przenajświętsza Trójca 

przestanie być tajemnicą (...) gdy wiara mnie uczy, że widok tej samoistnej  

a najdoskonalszej istoty Boga w Trójcy Jedynego pochłonie wszystkie władze mego 

umysłu, zajmie duszę i całą mą istotę, zadowoli wszystkie moje pragnienia,  

pod wpływem takich myśli nowe do duszy wstępuje życie, a w porywie żywej tak 

cudownego widoku nadziei, nie mogę ukryć radości...”
158

 Nadzieja, którą żył 

Biskup stała się przyczyną materialną jego czynów: jego modlitwy i czynnej miłości 

bliźniego. 

 

 

 1.1. Modlitwa 

 

 Biskup stwierdzał, że „momentem najwyższej wagi w życiu człowieka jest 

modlitwa, rozmowa z Bogiem”.
159

 Podkreślał, że „nie jest ona pustym aktem 

myślowym, lecz dziełem stwórczym, kluczem do skarbnicy Bożej”.
160

 Całe życie 

Biskupa było przepojone obecnością Bożą. Jeden z kapłanów pisał: „Biskup 

Szelążek był miłej powierzchowności, ogłady, sposobu bycia, co uzewnętrzniało 

jego wysoki poziom życia wewnętrznego. Obcując często z biskupem i jako kleryk  

i jako kapłan, jak zresztą inni księża i klerycy, obserwowaliśmy jak w czasie 

rozmowy biskup jakby na chwilę wyłączał się z rozmowy, przymykał oczy, cicho, 

nieznacznie wzdychał wzbudzając akty miłości Bożej. Zdarzało się to często  

i w każdej dłuższej rozmowie”.
161

 Inny z kapłanów diecezji łuckiej wspominał: 

„budował nas swoją pobożnością. Był dla nas «Mężem Bożym»”.
162

 O jego 

                                                
158 A. P. Szelążek, Aby byli jedno, kaz. cyt., s.1. D. WIDER naucza, że dzięki zapałowi nadziei człowiek 

pragnie życia wiecznego objawionego i obiecanego przez Pana, prosi o ten dar i podejmuje wysiłki by go 

zdobyć. Por. tenże, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 23. 
159 A. P. Szelążek, Przemówienie na bankiecie z okazji 50-lecia Jubileuszu Ks. L. Szumana, MDŁ 14(1939) 

nr5, s. 293. W „Moralnym odrodzeniu świata” podobnie pisał: „W ekonomii zbawienia wiecznego modlitwa 

stoi na pierwszym miejscu”. Tamże, s. 199. 
160 Por. A.P. Szelążek, List do ks. Stanisława Kobyłeckiego, Birzgłowo Zamek, 25. 06. 1946, ArST sygn. 

E/IV-f, s.1. 
161 W. Hipsz, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s.1. 
162 K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. Ks. Biskupie Adolfie Szelążku Ordynariuszu Diecezji Łuckiej na 

Wołyniu, mps ArST sygn. E/V-b, s.1. 
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zażyłości z Bogiem, o jego wierności codziennej modlitwie mogli przekonywać się  

i wychowankowie i współpracownicy. Tak pisali: „Kto miał szczęście widzieć, jak 

Najdostojniejszy Pasterz się modli, jak klęcząc ze złożonymi dłońmi odmawia 

pacierze kapłańskie, ten mógł zrozumieć, ile należy cenić modlitwę. U stóp Króla 

królów, w promieniach własnoręcznie zapalanej lampki długie godziny spędza 

Arcypasterz na posłuchaniu”.
163

 W innym miejscu świadczono: „Trzeciego dnia  

(po pracowitej wizytacji) raniutko Pasterz, jak zwykle, klęczał przed wielkim 

ołtarzem adorując, Najświętszy Sakrament, odprawiał medytację i odmawiał 

brewiarz wspólnie z nami diakonami”.
164

 Modlitwą przeniknięta była również jego 

praca. Tak ją charakteryzował A. Chmielewski: „My zaś częstokroć domyślać się 

jeno musimy, ile ciosów godzących w Kościół Katolicki, uchyliły roztropność  

i mądrość polityczna Pasterza przez jego zabiegi, wpływy, a przede wszystkim 

modlitwy”.
165

 

 Spotkanie z Bogiem na modlitwie było dla niego już częściowym 

wypełnieniem się nadziei. Tak to przedstawił w jednym z kazań: „Zespolenie się  

z Bogiem w modlitwie. To już obcowanie bezpośrednie. Niewidoczny dla oczu 

cielesnych, widzialny dla serca. Źródło rozkoszy duchowej. Przedsmak 

nieśmiertelności szczęśliwej”.
166

Jedną z form życia modlitewnego było lectio 

divina. Biskup Szelążek jeszcze jako kleryk, a następnie kapłan diecezji płockiej,  

a później biskup łucki wchodził w kontakt ze Słowem Bożym. W jednym z swoich 

dzieł pisał: „W pełnieniu nauki Chrystusowej, znajdujemy bezmiary pokoju  

i radości, bo doznajemy obecności uszczęśliwiającej, pełnej prawdy odwiecznej  

i sprawiedliwości (...). I nie może być, aby dusza nie uległa temu urokowi 

zjednoczenia z Najwyższym Dobrem, nie była przepojona jakimś żarem wielkiego 

światła, które chcielibyśmy rozlać wokół...”.
167

 Ciągła lektura Pisma Świętego  

i medytacja umacniały nadzieję Ks. Biskupa i znajdowały odbicie w jego pracy 

                                                
163 A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 321. Jan Paweł II w Adhortacji „Pastores gregis” podkreślał, 

że biskup jedynie wówczas może uważać się za prawdziwego sługę komunii i nadziei dla świętego Ludu 

Bożego, gdy żyje w obecności Pana, gdy jest «człowiekiem Bożym». Por. PG 13.  
164 W. Hipsz, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 3. 
165 A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt. , s. 319. 
166 A. P. Szelążek, Widzenie Boga, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II-f, s.1. 
167 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt.,s.174.  
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pasterskiej. Wszystkie kazania, konferencje, a zwłaszcza listy pasterskie były 

przeniknięte głębokim duchem biblijnym. 

 W centrum duchowości A. P. Szelążka był Jezus Chrystus w Eucharystii.  

Był On dla niego Bogiem i kochającym Przyjacielem. W swoich notatkach pisał: 

„Pójdę do stóp Jezusa utajonego, będę słuchał, co będzie mówił do serca mego... 

czy usłyszę upomnienie, czy słowa pociechy, czy zażąda ofiary czy też obfitych 

łask mi udzieli wszystko radośnie przyjmę z ręki Jego, bo wiem, że mnie 

kocha...”.
168

 Modlitwę Eucharystii można rozpatrywać w trzech jej wymiarach: jako 

modlitwę Mszy Świętej, czyli sprawowanie ofiary, modlitwę Komunii Świętej w jej 

zjednoczeniu z Chrystusem-Hostią i modlitwę nawiedzenia Najświętszego 

Sakramentu. Wszystkie wymiary tej modlitwy były obecne w pobożności A. P. 

Szelążka. Osoby stykające się z Ks. Biskupem podziwiały jego wielkie skupienie 

przed Najświętszym Sakramentem, a szczególnie podczas składania Najświętszej 

Ofiary. Siostry zakonne opiekujące się nim w ostatnich latach życia pisały: „zawsze 

budowałyśmy się jego postawą i pobożnością z jaką odprawiał Mszę Świętą.  

Był nadzwyczaj skupiony i cały zatopiony w Bogu. Lubiłyśmy patrzeć na tę postać,  

z której jakby promieniowała nadprzyrodzoność”.
169

 

 Poprzez celebrację Ofiary Eucharystycznej ujawniała się jego nadzieja 

zakotwiczona w wieczności, żywiąca się już posiadaniem Boga, a jednocześnie 

będąca wzrostem w posiadaniu. Jak wielkim szczęściem było dla niego 

sprawowanie Mszy Świętej świadczą notatki: „Jutro jeszcze będę uczestniczył  

w Przenajświętszej Ofierze Mszy Świętej, jutro jeszcze serdeczna wizyta oddana 

memu Panu. Jutro... może tych dni jeszcze wiele będzie... wiele tych szczęśliwych, 

radosnych dni dla mnie tu na ziemi...”.
170

 Będąc w więzieniu, gdy nie mógł 

sprawować Mszy Świętej, recytował ją z pamięci razem z przebywającymi tam 

kapłanami. Modlił się też długo na kolanach każdego dnia rano i wieczorem.
171

 

Modlitwa zespalała go z Mistrzem, była zadatkiem wiecznego zjednoczenia z Nim. 

                                                
168 A. P. Szelążek, Akty i myśli, zbiór refleksji, rps, bmrw, ArST sygn. E/II-g, s. 2 
169 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
170 A. P. Szelążek. Akty i myśli, zbiór refleksji, art. cyt., s. 7. KKK 1111 poucza, że Kościół pielgrzymujący, 

poprzez swoje czynności liturgiczne, już uczestniczy w liturgii niebieskiej, otrzymując jej przedsmak. 
171 W. Bukowiński, Taki człowiek – wspomnienia z więzienia, wsp. cyt., s. 4. 
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W jednym z kazań napisał: „Przy ogniu przedmioty się zapalają. Obecność Pana 

Jezusa – zawsze owocna dla tych, którzy świadomie są przy Nim, z duszą i sercem 

do Niego zwróconym”.
172

 Łączność Ks. Biskupa z Jezusem przedłużała się na czas 

dziękczynienia. Towarzyszący mu klerycy wspominali: „Po każdej Mszy Świętej 

długo i gorąco się modlił”.
173

 Jezus przychodzący do serca odrywał go  

od doczesności i kierował ku temu, za czym tęsknił. Pisał z przekonaniem: 

„Człowiek, który uczestniczy w Uczcie Eucharystycznej, umie wznieść się ponad 

dążenia doczesne, aby i w tym ziemskim życiu- żyć dla najwyższego ideału (...)  

dla Pana Jezusa”.
174

 Dzień wcześniej przygotowywał się do przyjęcia Komunii 

Świętej. W notatkach pisał: „Jutro przyjmę Jezusa w Komunii Świętej. O radości 

serca mego! Wargami zabarwionymi Krwią Jego Przenajświętszą powiem Mu,  

że Go kocham nad życie, że już nigdy nie wypuszczę Go z serca mego, że dla 

Niego, z Nim i w Nim zawsze żyć pragnę, wszystko dzielić”, czy w innym miejscu: 

„Jutro Komunia Święta…Jezus przyjdzie do serca mojego…spotkamy się oko  

w oko…O chwilo radosna, o chwilo szczęśliwa! Jezus spocznie w mej duszy, ja 

przytulę się do Serca Jego, by w niebieskim zachwycie kochać Go na wieki”.
175

  

W jednym z kazań pisząc o przedmiocie nadziei przytoczył słowa św. Pawła:  

„W nadziei bowiem, już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się 

ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już 

ogląda? (por. Rz 8, 24)”.
176

 

 Modlitwa była dla A. P. Szelążka miejscem gdzie w szczególny sposób 

realizowała się nadzieja. Cnota ta doskonaliła się poprzez modlitwę bezinteresowną. 

Biskup Łucki podkreślał: „Czynić to mamy nie dla egoizmu naszego, - tj. dlatego,  

że w tym widzimy środek zdobycia skuteczności naszych modlitw, lecz  

z najwznioślejszą bezinteresownością, która cechuje prawdziwą przyjaźń. A gdy my 

w tej sytuacji nie troszczymy się o siebie i o «skuteczność naszych modlitw»,  

Pan Bóg, który jest nieskończenie kochającym nas – przyjacielem naszym, 

                                                
172 A. P. Szelążek, Światłość świata, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II-f, s. 5. 
173 W. Hipsz, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 3. 
174 A. P. Szelążek, List do Janusza Szelążka, Bierzgłowo Zamek, 30. 05.1948, ArST sygn. E/VII-a, s.2. 
175 A. P. Szelążek, Akty i myśli, zbiór refleksji, art. cyt., s. 4, 7. 
176 A. P. Szelążek, Jakom ja was umiłował, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II-f, s. 1. 
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niewątpliwie w bogatszy sposób, niż pomyśleć możemy, odwzajemnia się nam”.
177

 

Uczył również zaufania Bogu na modlitwie. Przypominał, „że jak głęboko sięga 

wiara w skuteczność modlitwy, tak głęboko realizuje człowiek swe pragnienia”.
178

  

Sprawdzianem dobrej modlitwy, prowadzącej do zjednoczenia ze Stwórcą jest 

związek jaki istnieje między nią, a życiem. W jednym z kazań pisał: „Czyn 

udoskonaleniem modlitwy. Pełna modlitwa, gdy ją uzupełnia czyn dobry”.
179

 

 

 

 1. 2. Służba bliźnim 

 

 Każdy uczynek miłosierdzia przerasta to, co doczesne. W notatkach A. P. 

Szelążek pisał: „Czyny= bezbrzeżne – rozmiarami, jak kręgi fali na wodzie, działają 

na innych szeroko. – idą w nieskończoność ( wiekuistą) poprzez swoje następstwa. 

Każde słowo, każdy czyn (na wieki)”.
180

 Stwierdzał, że uczynki i modlitwa 

spełniają rolę zbawczą, prowadzą do zjednoczenia człowieka z Bogiem, są 

spełnieniem jego nadziei. „Przed tron Boży płyną na równi z uczynkami dobrymi - 

modlitwy serc pobożnych i rolę swoją zbawczą spełniają”.
181

 Dokonywał takiego 

porównania: gdzie jakiekolwiek dobro tam Chrystus. Mówił: „Program... - na 

wszystkie czasy pomoc, nie tylko jałmużna, lecz we wszystkich postaciach. To 

pragnienie świętości chrześcijańskiej ma jeden wyraz: Miłość = Chrystus”.
182

 

                                                
177 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Rabka Zdrój, 28. 06. 1931, ArST sygn. E/IV-g, s. 2. G. 

GAUCHER poucza, że nadzieja wtedy będzie doskonała, gdy nie będzie się miało nadziei w Bogu ze 

względu na to czy na tamto, z powodu swoich dzieł czy zasług, lecz ze względu na Niego samego, ponieważ 

On jest dobry i jest Miłością. Por. tenże, Mała Święta z Lisieux, cz. II, WKB, Poznań 1996, s. 42. 
178 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 199. Słowa Biskupa były odzwierciedleniem 

wypowiedzi jego ulubionej Patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która mówiła, że tyle otrzymujemy, ile 

się spodziewamy, jak też, że to Bóg wzbudza w nas pragnienia i wypełnia je. Por. G. Gaucher, Mała Święta 

z Lisieux, dz. cyt., s. 42, 45. 
179 A. P. Szelążek, Drogi Chrystusowe na ziemi, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II-g, s. 1. 
180 A. P. Szelążek, Dzieła miłości, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II-f, s. 3. Por. tenże, List Pasterski Jego 

Ekscelencji Księdza Biskupa D-ra Adolfa Szelążka z wezwaniem do niesienia pomocy diecezjanom, 

poszkodowanym przez gradobicie w m-cu lipcu 1931, Łuck 1931, s. 1. A. BALLESTRERO tak pisze o 

uczynkach: „Dzieła jakich dokonujemy na ziemi, w swej ziemskiej spoistości są ulotne, krótkotrwałe, 

przemijające, ale pod względem swej nadprzyrodzonej wartości, właśnie dzięki łasce Jezusa Chrystusa, są 

wieczne, nie mają końca, uczestniczą w Bożej wieczności i ją antycypują w nas...”.Tenże, Wiara, nadzieja i 

miłość drogą do świętości, dz. cyt., s. 86. 
181 A. P. Szelążek, Okólnik w sprawie Listu pasterskiego, Łuck 2. 02. 1935, MDŁ 10(1935) nr 3-4, s. 72. 
182 A. P. Szelążek, Ubóstwo, kaz. rps, bmrw, ArST sygn. E/II-f, s. 1. 
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Zjednoczenie z Najwyższą Prawdą ma swoje normy, którym człowiek winien być 

posłusznym. Jest to szczere i odważne świadczenie prawdziwej miłości. Oprócz 

działań pasterskich, mających na celu pomoc potrzebującym, przejawiających się w 

listach pasterskich i odezwach, co było ukazane w pierwszym rozdziale niniejszej 

pracy, Bp Szelążek praktykował czynną miłość bliźniego na co dzień. 

 Spotkanie z drugim człowiekiem było spotkaniem w Bogu. Stwierdzał: 

„Blisko Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Ja was w tym znajdę. I oto nasze ciągłe 

spotkanie. My spotykamy się nie na naszych drogach, ale w naszych duszach.  

W każdym bądź razie w powtarzaniu (naprawianiu) spotkania wiecznego  

na zawsze”.
183

 Przebywanie z Bogiem prowadziło go do spotkania z drugim 

człowiekiem lecz na nim nie zatrzymywało. Pamięć i życzliwość ludzi, jak pisał, 

„uszczęśliwiają, a nie wnoszą dysonansu, do akordu nadziemskich uczuć,  

bo harmonizują ze Słowem Pańskim: «Abyśmy się społem miłowali»”.
184

 Tej 

miłości płynącej ze zjednoczenia z Bogiem doświadczało wielu ludzi: osoby, które 

wychowywał, z którymi współpracował, przyjaźnił się lub spotykał z racji pracy 

pasterskiej. 

 Nadzieja inspirowała go do ofiarności i wielkoduszności. Tak pisał o nim 

Marcin Kasprzak późniejszy rektor Akademii Medycznej w Warszawie: „Miałem 

wtedy 13 lat. Mieszkałem z nim razem, a raczej mieszkałem u niego przez 3 lata. 

Życie prowadził Ksiądz Szelążek bardzo skromne (...) .W tajniki życia wprowadzał 

mnie bardzo powoli, czasem mówił: o tym dowiesz się później (...) dużo mu 

zawdzięczam i mile wspominam”.
185

 S. Otorowska w taki sposób doświadczyła jego 

dobroci: „W czasie moich studiów na Uniwersytecie Warszawskim była 

organizowana akademicka pielgrzymka do Rzymu, na kanonizację św. Andrzeja 

Boboli w 1938 roku. Doznałam wówczas wielkiego miłosierdzia od strony  

Ks. Biskupa, który opłacił mi pielgrzymkę, abym mogła pojechać”.
186

  

                                                
 

183 A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr, San Remo, 1. 05.1931, ArST sygn. E/II-f, s. 6. 
184 A. P. Szelążek, Podziękowanie za życzenia imieninowe, Bierzgłowo Zamek, 18. 06. 1947, ArST sygn. 

E/IV-h, s. 1. 
185 Marcin Kasprzak Wspomnienie o Ks. Bp A. P. Szelążku, cyt. za: B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr 

Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 25. 
186 S. Otorowska, Ankieta. Moje wspomnienia, Świder, 30. 06. 1999, ArST sygn. E/V-e, s. 1. 



O bezinteresownej miłości Biskupa Łuckiego wspominała również jedna z sióstr 

zakonnych: „Pewnego dnia dowiedział się, że nie mamy na Wołyniu ciepłych, 

zimowych ubrań, ponieważ miałyśmy zamiar pojechać jeszcze do Polski  

i wówczas zabrać więcej rzeczy, ale z powodu wybuchu wojny stało się to 

niemożliwe do zrealizowania. Dzięki temu, że oddał mi swoje piękne podszycie 

futerkowe, mogłam przetrwać zimę, ubranie to przez wiele lat chroniło mnie przed 

zimnem”.
187

 Interesował się także diecezjanami. Odwiedzał ich nawet w domach 

prywatnych. Służył darami materialnymi jak i duchowymi. Tak postrzegali  

go diecezjanie: „Niezrównany kierownik duchowny, wśród rozlicznych zajęć urywa 

sobie czasu krótkiego, przeznaczonego na konieczny wypoczynek czy spacer, siada 

w konfesjonale aby krzepić, prowadzić po drogach Bożych dusze ludzkie, które go  

o to prosiły. Nie opuści żadnego terminu, przestrzegając nawet punktualności, byle 

duszy dopomóc”.
188

 W korespondencji pytał o los jednego z ministrantów i prosił 

dla niego o pomoc: „Nieskończenie wdzięczny jestem za łaskawe zajęcie się 

Jankiem Chęcińskim (może ma nowe zmartwienia) ja się z tym moim dawnym 

ministrantem przy Mszy Świętej utożsamiam...”,
189

 czy też w innym liście: 

„Najserdeczniej dziękuję za wiadomości o moim Janusiu. Proszę i nadal”.
190

 

 W szczególny sposób dobroci i ojcowskiej miłości doświadczali klerycy  

i kapłani. Starał się o poprawienie warunków mieszkaniowych dla seminarzystów, 

przy różnych okazjach dla wszystkich zostawiał smakowite niespodzianki  

w refektarzu, a służących mu do Mszy Świętej (również ministrantów) zapraszał na 

śniadanie, co było w ówczesnych czasach niespotykane.
191

 Serdeczny stosunek 

łączył go z kapłanami diecezji. Pragnąc poznać ich bliżej, zaradzić ich potrzebom 

zapraszał ich do swojej prywatnej kaplicy lub na niedzielne śniadanie. Opiekował 

się chorymi, a jednego z nich wysłał za swoje koszty do lekarza specjalisty,  

a później na leczenie sanatoryjne.
192

 O jego miłosiernej miłości w sposób 

                                                
 

187 W. W. Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
188 A. Byszewska, W hołdzie J. E. Ks. Bp A. Szelążkowi, ŻK 9 (1938) nr 37, s. 588. 
189 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Łuck, 6. 04. 1932, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
190 A. P. Szelążek, List do Heleny Jakimiak, Bierzgłowo, 17. 04. 1949, ArST sygn. E/IV-f, s. 1. 
191 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 82, 151.  
192 Por. Tamże, s. 84-87. 



szczególny świadczy fakt podany przez jednego z kapłanów: „Pewnego razu, gdy 

Kapituła nalegała, aby kogoś potępił, odpowiedział «Nie mogę, bo wiem, że 

Chrystus by go nie potępił, gdyby znalazł się na moim miejscu». Tak mógł 

odpowiedzieć tylko człowiek święty”.
193

 

 Przedmiotem nadziei A. P. Szelążka był Bóg i dlatego jego czyny miały 

znamię Jego mocy i miłości. W jego życiu spełniły się słowa, które zamieścił  

w swoim dziele: „Kto trwa w miłości Bożej, ten działa pod wpływem siły, której 

nigdy nic nie złamie i szczęśliwy jest, czując ten determinizm miłości”.
194

 Biskup 

Szelążek był świadomy Bożej pomocy w swoich poczynaniach, a jednocześnie 

swojej niemocy. Miał nadzieję na Boże miłosierdzie. W jednym z listów stwierdził: 

„Pewien jestem ogromu łask, którymi moją nieudolność zastąpi Pan nasz Jezus 

Chrystus...”.
195

 Wiedział, że Bóg dając pomoc pobudza człowieka do współpracy, 

która będzie wymagała wysiłku i wyrzeczeń: „Daje Bóg chcieć i wykonać,  

lecz czyni to przez naszą upadłą naturę, która musi czuć ciężar walki, przeciwności, 

szarpania się ze skłonnością do złego”.
196

 

 

 

 2. Wymiar negatywny praktyki nadziei 

 

 Aby nadzieja była nadprzyrodzoną cnotą mającą za cel życie w Bogu musi 

pozbyć się różnorodnych pragnień, potrzeb, wewnętrznych oczekiwań, które nie 

skupiają się na Bogu i na pełnieniu Jego woli. Bp Szelążek pisał: „Z natury swej – 

od siebie nic nie mamy, więc też nie możemy ofiarować. Istnieje jednak teren,  

na którym panujemy, - w którym decydujemy. Jest to wola nasza. W tym zakresie,  

w decyzjach naszych, w dobrowolnym szukaniu zgodności woli naszej z wolą Bożą 

                                                
193 W. Hipsz, Wspomnienie o Ks. Bp A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 3. 
194 A. P. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 266. 
195 A. P. Szelążek, Podziękowanie za życzenia z okazji jubileuszu, Łuck, 20. 10.1938, ArST sygn. E/IV-h,  

s. 1. 
196 A. P. Szelążek, List pasterski J. E. Ks. Biskupa Łuckiego, Adolfa Szelążka, o ustanowieniu św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 5. Współpracę z łaską Bożą, która jest „porywem, 

wysiłkiem poważnym” w dążeniu do Boga i korzystaniu ze środków zbawienia danych człowiekowi do 

rozporządzenia nazywa A. D. TANQVEREY jednym ze składników nadziei. Por. tenże, Zarys teologii 

ascetycznej i mistycznej, dz. cyt., s.444. 
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– posiadamy bezgraniczny teren ofiar, a zatem ofiarności i szczodrości (...)”.
197

 

Nadzieja, to zjednoczenie woli człowieka z wolą Bożą, z Bożym planem  

i programem odnośnie jego życia. W głębi ludzkiego ja toczy się walka o sprawy 

Boże, o wieczność. Zamiary Boże wymagają ludzkiej akceptacji. „Walka duchowa. 

Strategia zła: ogół nie liczy się z tym, co rozgrywa się pod warstwą doczesności. 

Obrona niebiańska, natchnienia, światła przychodzą: a) przez ludzi; b)okoliczności 

życiowe”.
198

 

 W świetle nadziei życia wiecznego postrzega Biskup Łucki wydarzenia,  

które go spotykają. Wyjaśniał: „Utrapienia, cierpienia, aby kroczyć droga zbawienia 

wiecznego są rzeczą szczególnie konieczną. Tak jak woda morska zepsułaby się 

infekcją straszliwą, gdyby nie była bardzo gorzka (słona). Podobnie gorzkości  

są nam potrzebne, aby podtrzymać nasze męstwo cnotliwe. My pozostajemy na polu 

walki i nie szukamy tutaj ciągłych słodyczy i radości, jeśli nie są one pociechami 

Bożymi, danymi zawsze bardzo obficie. Jak morze w ciągłym ruchu, tak my 

oddajemy się działalności cnotliwej. Cnota to jest działanie, a nie czysta wiedza,  

czy nawet uczucie”.
199

 

 Człowiek żyjący teologalną cnotą nadziei uczy się oderwania od rzeczy 

doczesnych i przyjmowania tego co zsyła lub dopuszcza Bóg, by ściślej z Nim się 

zjednoczyć. Oderwanie od tego co ziemskie następuje poprzez oczyszczenie jego 

intencji (własnych racji, praw, osobistych aspiracji). Człowiek żyjący nadzieją 

wypracowuje w sobie cierpliwość, wytrwałość i pokorę. 

 

 

 

 

 

                                                
197 A. P. Szelążek, list do Haliny Jander, Rabka Zdrój, 28. 06. 1931, list cyt., s. 1. Por. także: Przemówienie 

na bankiecie L. Szumana, art. cyt., s. 292. 
198 A. P. Szelążek, Płatki śnieżne z nieba, zbiór myśli, ArST sygn. E/II-g, s. 85. A. P. DELATTE mówi o 

wydarzeniach pochodzących bezpośrednio od Boga i przychodzących poprzez ludzi, które trudniej 

zaakceptować. Wyjaśnia: „Są to Boże zamiary, które po prostu winniśmy akceptować. Bóg czeka tylko na tę 

akceptację, by złagodzić nasze cierpienia, żeby nas od niego uwolnić, by nadać rozmach naszemu życiu”. 

Tenże, Życie z Chrystusem w Bogu, w: Droga do nowego życia, WKB, Kraków 1980, s. 415. 
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 2.1. Cierpliwość i wytrwałość 

 

 W swojej ziemskiej pielgrzymce spotyka się człowiek z własnymi 

słabościami, grzechami prowadzącymi do niepowdzeń i trudności jak też ze złem 

zadanym przez drugiego człowieka. Cierpliwość jest cnotą, która pomaga  

w znoszeniu trudności i zła oraz uczy ze złem walczyć, gdyż sprzeciwia się ono 

jego ideałowi, jego szczęściu.
200

 Biskup Łucki pisał: „Nie byłby człowiek 

szczęśliwym, gdyby nie przyłożył ręki, do budowy swego szczęścia. W tym 

znaczeniu «Królestwo Boże gwałt cierpi; i gwałtownicy porywają je»”.
201

 

 Życie A. P. Szelążka było pasmem różnorodnych trudności i niepowodzeń. 

Dzielił się nimi z najbliższymi i współpracownikami. W 1924 roku, gdy w kręgach 

rządowych starano się ograniczyć wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne, 

niepewna stała się praca Ks. Bpa Szelążka jako urzędnika MWR i OP. W liście do 

rodzonej siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Matki Agnieszki pisał: „Dzisiaj 

przychodzą rozczarowania, cierpienia są bardzo ostre (...) w biurze, otrzymałem 

bardzo bolesną wiadomość. Obrona Kościół spowodowała, małe lecz rzeczywiste 

prześladowanie mojej osoby. Krzyż był prawdziwie godny czci (...). Szukałem 

rozwiązania wątpliwości, ofiarując Jezusowi po Mszy te gorące pragnienia miłości 

Bożej - jakby bukiet - i postanawiając uczynić wszystko, co jest możliwe, by 

zrealizować ten ideał. Lecz powtarzam – jestem często wystawiony  

na pokusy zniechęcenia.
202

 W innym liście pisał również o doświadczeniach  

i staraniach w przyjęciu woli Bożej. Stwierdzał: „Dzięki Bogu świąteczny stan  

w mojej duszy nie został zachwiany. Ten krzyż pozostaje i przyjmuje różne 

formy(...). Gdy śledzę nauczanie św. Doktora (Jana od Krzyża) wyobrażam sobie 

Błogosławioną Teresę; oddycham jej myślami, jej odwagą (...) chcę jak Ona,  

coraz bardziej oczyszczać moje najtajniejsze dążenia”.
203

 Ukochanie ideału 

przynaglało Biskupa do walki ze zniechęceniem i smutkiem. Nie zawsze się to 

                                                                                                                                              
199 A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr, konf. cyt., s. 4.  
200 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, WKB, Kraków 2003,s. 236- 237. 
201 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 55. 
202 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16. 10. 1924, ArST sygn. E/IV-g, s.1-2. 
203 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3. 09. 1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
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jednak udawało. Wyznawał: „Pomimo moich częstych doświadczeń (mam 59 lat) 

nie doszedłem jeszcze do tego zjednoczenia z miłościwym Bogiem, które by mnie 

uczyniło panem samego siebie w takich sytuacjach. Raczej pojawiły się wewnętrzne 

niepokoje wobec zła, które już się dokonało, lub które mi jeszcze grozi...”.
204

 

 Na drodze nadziei spotyka się człowiek z różnymi próbami, które dotyczą 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przychodzą one poprzez sytuacje 

zewnętrzne, jak też od strony wewnętrznej. A. P. Szelążek po otrzymaniu nominacji 

na siedzibę biskupią w Łucku (pod względem politycznym i religijnym bardzo 

trudną), pisał: „ta przyszłość pozostaje bardzo ciemna” i nieco dalej: „W tej sytuacji 

nadto mam słabe zdrowie .Stale na coś cierpię. Parę słów o moim stanie 

wewnętrznym. Często odkrywam moje ukryte niedoskonałości. Ostatnio jako wielka 

wada okazał się sposób znoszenia cierpień poczynając od zniechęcenia i pewnych 

subtelnych skarg wobec Boga. Zbyt częste stały się łzy. Wadę tę ukazało mi 

rozmyślanie Luisa de Ponte. Trzeba się z tego wyleczyć”.
205

 Kilka lat później pisał: 

„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”.
206

 

 Biskup Łucki miał odwagę nadziei. Był świadomy swoich słabości  

i trudności, które musiały przyjść, ale im się nie poddawał ufając Bożej pomocy.  

W liście pasterskim pisał: „I nie zapewnił Pan nasz sługom swoim pracy na roli 

spokojnej, w oddali od wszelkich niebezpieczeństw...”.
207

 Rozumiał sens 

różnorodnych doświadczeń: „Pan Bóg (...) dopuszcza zaś na czas życia naszego  

na ziemi, zwanego obrazowo bojowaniem, udręki, prześladowania, cierpienia,  

aby urobić w nas najwyższy możliwie stopień uświęcenia, doskonałymi czyni, 

utwierdza i ugruntowuje”.
208

 W jednym z listów tak wyjaśniał znaczenie trudności: 

„Nie należy szukać miary miłości Bożej wobec nas w dobrach i pociechach 

                                                
204 Tamże, s. 2. 
205 A. P. Szalążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21. 12. 1925,ArST sygn. E/IV-g, s. 2. J. 

W. GOGOLA wyjaśnia, że: „Szczególnie skuteczny w wytrącaniu człowieka z cierpliwości jest smutek, jest 

on zdolny nawet całkowicie unicestwić siły duchowe. Celem cierpliwości jest strzeżenie ducha i ufne 

trwanie w niej mimo naporu smutku”. Tenże, Teologia komunii z Bogiem, WKB, Kraków 2003, s. 237.  
206A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 25. 04. 1928, ArSt sygn. E/IV-g, s. 2.  
207 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 33. 
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ziemskich, ale w próbach przez które on nas wzywa do podążania drogą Jezusa 

Chrystusa. W tej sytuacji przynosi on pociechy wyższej natury, jakimi są pokój  

i szczęśliwość św. Pawła – i także mojej Patronki”.
209

 Ciągła walka ze smutkiem  

i zniechęceniem dała Biskupowi Szelążkowi wewnętrzną wolność. „W moim życiu, 

pisał, istnieje wiele trudnych momentów naznaczonych łzami. Staram się więc 

wydobyć z mojej duszy to obowiązkowe: «Gaudete terum dico vobis, gaudete»,  

i wreszcie z większą swobodą zwierzam się przed Najświętszym Sakramentem”.
210

 

 Czasem największego oczyszczenia nadziei był dla Biskupa Łuckiego okres wojny, 

więzienia i wygnania z diecezji. Był on również czasem wydoskonalenia cnoty cierpliwości i 

wytrwałości. W czasie II wojny światowej przeżywał kolejno okupację radziecką, niemiecką 

i ponownie radziecką. Na jego oczach runęło to co przez wiele lat budował dla dobra 

Kościoła. Nieszczęścia nie załamały go. Wszystkie sprawy zawierzał Bożej Opatrzności, 

wierzył w Jej zwycięstwo nad złem. Jego postawa była potwierdzeniem głoszonych 

wcześniej prawd: „Losy ziemi potoczą się tak, jak Bóg zarządzi; do tych celów które 

zaznaczył. Pozornie triumfy wrogów Boga są w ekonomii zbawienia przewidzianymi 

stopniami postępu i ostatecznego zwycięstwa nad złem”.
211

 Podczas zsyłki Polaków na 

Syberię w 1940 roku i w 1942 roku, gdy Niemcy likwidowali Żydów, jak wspominają 

świadkowie, klęczał w pokoju i modlił się trzymając krzyż.
212

 Sam osobiście również 

doświadczał cierpienia: wyrzucenia z pałacu biskupiego, konfiskacji mienia, braku 

żywności. Wielu księży było aresztowanych i biskup również żył w ciągłym zagrożeniu. 

Nadzieja, która panowała w sercu nie pozwoliła by zło go zdominowało. W nieludzkich 

warunkach wojennych zachowywał spokój i ufność, że po dramacie wojny zaświta nad 

światem jutrzenka wolności.
213

 

 Ufny w pomoc Bożą trwał wytrwale na posterunku pracy. Gdy ostrzegano  

go i radzono wyjazd poza tereny Ukraińskiej SRR mówił: „Ja zostaję. My 

zostajemy. Kto chce, to niech jedzie, nie mogę zatrzymać”.
214

 Nie pomógł nawet 

                                                                                                                                              
208 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 55.  
209 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 4. 01. 1934, ArST sygn. E/IV-g,. 
210 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 10. 02. 1935, ArST sygn. E/IV-g. J. W.GOGOLA 

ukazuje cierpliwość jako cnotę związaną ze znoszeniem czegoś z wytrwałością. „W cierpliwości nie chodzi 

tylko o znoszenie zła, ale o panowanie nad nim”. Tenże, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 237.  
211 A. P. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, dz. cyt., s. 24. 
212 W. Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1-2. 
213 Zob. W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, wsp. cyt., s. 1. 
214 W. Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
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nakaz władzy radzieckiej. Konsekwencją nieugiętej postawy wierności Bogu i 

Kościołowi było aresztowanie. Gdy odtransportowano go do więzienia w Kijowie, 

jeden z kapłanów współwięźniów tak scharakteryzował jego postawę: „ Od razu 

uderzyło mnie prawdziwie chrześcijańskie męstwo, z jakim (...) wszystko to znosił. 

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 (...). Później to miało się jeszcze po 

wielokroć razy potwierdzić i pogłębić”.
215

 Trwała postawa zaufania we wszystkim 

Bogu znalazła odzwierciedlenie w korespondencji: „Wszystko dzieje się według 

planu Bożego. A On potrafi wyprowadzić dobro ze złego. Zachowajmy pogodę 

ducha. Aby ją zachować w chwilach krytycznych, trzeba ją zachowywać stale”.
216

 

Nieludzkie warunki więzienne, ciągłe, wielogodzinne, nawet nocne przesłuchania 

nie załamały tego 80 letniego mężnego wyznawcy Chrystusa, nie zniszczyły jego 

nadziei. Tak pisał o przeżyciach więziennych Ojcu Świętemu Piusowi XII: 

„Wszystkie podejrzenia skierowane przeciwko mnie, wypełniły raczej radością 

moją duszę, gdyż był to jednocześnie znak, że podlegam najmiłosierniejszemu 

Sądowi Bożemu, który daje mi czas na poprawę mego życia i na gromadzenie 

zasług. Więzienie stało się dla mnie dosłownie Czyśćcem”.
217

 Zjednoczenie z 

Bogiem i zrozumienie drogi oczyszczenia uczyło go przebaczać. Biskup „nie miał 

żalu do żadnych osób, które go uwięziły i źle traktowały. Nie pozwolił nic 

ujemnego powiedzieć o tych osobach. Sam zaś powtarzał: to tak musiało być, taka 

była wola Boga, taki był dopust Boży”.
218

 

 Ostatnim etapem jego życia był czas „na wygnaniu”- jak sam nazywał,  

z dala od swojej diecezji. Był to też ostatni etap ćwiczenia się w cierpliwości  

i wytrwałości. Bóg do końca oczyszczał jego nadzieję zwiększając tęsknotę  

                                                
215 W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, wsp. cyt., s. 1. 
216 A. P. Szelążek, List do Heleny Jakimiak, Bierzgłowo Zamek, 17. 04. 1949, ArST sygn. E/IV-f, s. 1. 
217 A. P. Szelążek, List do Ojca Świętego Piusa XII, Kielce, 26. 05. 1946, cyt., za: B. E. Karwowska, Ks. Bp 

Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 118. 
218 M. Myra, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. Szelążku, Orlik, 29. 10. 1985, ArST sygn. E/V-b, s. 1. 

Poprzez miłość przejawiającą się w przebaczeniu, człowiek staje się świadkiem żyjącego Chrystusa. L. 

NEGRI pisze: „Do takiej głębokiej pewności i nadziei wzywa się chrześcijanina; w takiej nieprzebranej 

nadziei jest on wezwany do tego, by być – teraz i zawsze – świadkiem na tym świecie, bowiem «wszystko, 
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za zjednoczeniem ze Sobą. W jednym z listów pisał: „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”.
219

 

 Znoszone z cierpliwością wszelkiego rodzaju doświadczenia ukształtowały  

u Biskupa Szelążka postawę wytrwałości. Nauczyły go panować nad smutkiem  

i zniechęceniem. Wydoskonaliły nadzieję oczyszczając z wszystkiego co choćby  

w najmniejszym stopniu nie prowadziło do Boga. 

 

 

 2. 2. Pokora 

 

 Tym co przeciwstawia się jedynemu pragnieniu poznania Boga i poddania 

się Jego panowaniu jest pycha człowieka. Egoistycznie zapatrzony w siebie, nie jest 

on w stanie przyjmować w prawdzie swych ograniczeń i niedoskonałości i 

zauważać dary Boga. W początkowej korespondencji Biskupa można zauważyć 

kontrolę jakiej poddaje swoje myśli. „Czasami jest konieczna walka wewnętrzna z 

próżnymi myślami, które wydają się być cierniami na mojej ziemskiej drodze. Jak 

napisałem wcześniej, coraz bardziej zaznacza się i podnosi głowę skłonność do 

pewnej dumy (...), zazwyczaj broniłem się przed tą infiltracją trucizny – próżności, 

ambicji, itd... Nie przywiązywałem do tych obietnic większej uwagi, lecz 

oczywiście w podświadomości pozostały pewne ziarna cichych nadziei, którym 

sprzeciwiałem się w mojej myśli”.
220

 

 Nadzieja, którą pokładał w Bogu, w Jego mocy, uczyła go patrzeć  

w prawdzie na siebie, na swoje niedoskonałości i pokazywała źródło, z którego 

mógłby czerpać pomoc. Stwierdzić to można na podstawie jego orędzia z okazji 50 

rocznicy święceń kapłańskich. „Jakże miłe Bogu dary duchowe, które od roku płyną 

                                                                                                                                              
co dawne, już przeminęło i wszystko stało się na nowo»”. Tenże, Odkupienie człowieka, a odkupienie bólu, 

ComP 9(1989) nr 2 (50 ), s. 40. 
219 A. P. Szelążek, Z okazji 60–cio lecia kapłaństwa, Bierzgłowo, 28. 05. 1948, ArST sygn. E/II-c, s. 1. 
220 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa 16. 10. 1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 3. KKK 

1818 poucza, że cnota nadziei oczyszcza ludzkie działanie i ukierunkowuje na Królestwo niebieskie. 
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szerokim potokiem ze wszystkich zakątków diecezji i spoza jej granic (...) Stanowią 

one skarbiec przebogaty! Ubogaca mnie on osobiście na resztę życia doczesnego, 

przynosi nadzieję na łaskawy sąd Boży, zbliżający się z każdą godziną, a mający 

zdecydować o mojej wieczności. Nadzieję budzi wiara w moc wstawiennictwa 

tysięcy osób pobożnych i miłych Bogu, który daruje niedostateczność moją, 

niedociągnięcia w wykonywaniu zadań życiowych i wysokich obowiązków 

powołania kapłańskiego”.
221

 

 Biskup Łucki nie oczekiwał dla siebie zaszczytów. Pragnął by cała chwała 

była oddawana Jezusowi Chrystusowi. W jednym z listów tak pisał: „Najgoręcej 

proszę nie stosować do mnie tak wzniosłych tytułów – bo proszę mi wierzyć,  

że to wyciska mi dosłownie łzy przerażenia i troski o to, aby cześć bezgraniczna 

jednemu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi była oddawana, - a my abyśmy byli 

sługami Jego pod względem zaszczytów, o najgłębszej jednak możliwie miłości 

Pana Jezusa”.
222

 Osobom, które miały trudności z praktyką pokory dawał 

praktyczne wskazówki: „nie porównuj się z ludźmi lecz z Bogiem”.
223

 Nie lubił, 

gdy wypowiadano głośno wobec niego pochwały odnośnie jego pobożności i 

pokory. Mówił wtedy żartobliwie by nikogo nie urazić: „Szapla, papla – módl się za 

nami”.
224

 Był wdzięczny za każdą wyświadczoną mu przysługę, a dobro które sam 

czynił wykonywał bez rozgłosu. Jeden z profesorów tak pisał: „Niestety historia  

nie o wszystkim wiedzieć będzie. Miłosierdzie Arcypasterza idzie w parze  

z artyzmem w ukrywaniu dobrodziejstw wyświadczonych. «Boję się, żebym nie 

posłyszał: Recepisti marcedem tuam», powtarza Ekscelencja z uśmiechem”.
225

 

Biskup wiedział, że celem, do którego dąży, nie jest chwała na ziemi, lecz szczęście 

z Chrystusem w niebie. Tak nauczał: „Jeden jest najprawdziwszy ideał, a tyś o nim 

słyszał aż nadto często, jest nim naśladowanie Boga. Tylko wówczas, gdy człowiek 

stara się zbliżyć do Boga, może mieć nadzieję osiągnięcia szczęścia. Szczęście więc 

                                                
 

221 A. P. Szelążek, Orędzie Biskupa A. Szelążka z okazji 50 rocznicy jego święceń kapłańskich, orędzie cyt., 

s. 13. 
222 A. P. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz, Rabka Zdrój, 3. 02. 1937, ArST sygn. E/IV-f, s. 1. 
223 A. P. Szelążek, Doskonałość, kaz. cyt., s. 4. 
224 Por. B. E. Karwowska. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 136. 
225 A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 318. 
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przez zjednoczenie z Bogiem jest ostatecznym celem naszym”.
226

 

 Upodobniając się do Chrystusa stawał się sługą braci. W sposób szczególny 

odczuwali to kapłani. Zachęcał ich do posłuszeństwa i ofiarności swoją postawą, 

modlitwą, a nieraz prośbą na kolanach przed nimi, gdy zdarzały się upadki.
227

  

Jak świadczy list byłego ucznia, bpa I. Świrskiego, „być sługą”, to dla Bpa 

Szelążka, być w każdej chwili gotowym do pomocy wszystkim. Tak pisał o swoim 

nauczycielu: „Gdybym Ekscelencji nie znał, to bym pomyślał, że oddając siebie 

samego do mej dyspozycji w charakterze sługi – tylko żartuje ze mnie. Ale 

ponieważ wiem, że to nie żart i dlatego czuję się po prostu zmiażdżonym tą 

wielkością ducha i serca.(...) przyszedłem do przekonania, że nie powinienem wcale 

się dziwić, gdyż Ekscelencja był zawsze ostatnim sługą wszystkich i moim też. 

Kiedykolwiek i w jakiejkolwiek potrzebie zwracałem się do niego zawsze go 

miałem na moje usługi.”.
228

 Podobnie pisała jedna diecezjanka: „Gotowy zawsze na 

usługi tych, którzy go potrzebowali, On, wielki dostojnik Kościoła, nie gardzący 

maluczkimi, zawsze pogodny i uśmiechnięty w pośród największych krzyżów dnia 

codziennego i trudności.
229

 

 Nadzieja złożona w Bogu uniezależnia człowieka od sądów innych ludzi.  

A. P. Szelążek będąc osobą pokorną umiał przyjmować pochwały jak też cierpienia. 

Pisał: „ Szczęśliwy jestem, że mi Chrystus Pan pozwolił stanąć w szeregach swych 

żołnierzy i przez pół wieku prowadził mnie, chroniąc od niebezpieczeństw 

niezliczonych. Wdzięczny Mu jestem, że gdy za Jego dozwoleniem, obsypano mnie 

bogactwem uznania, nie odmawia uczestnictwa w Jego Krzyżu. «Zmiłowania 

Pańskie na wieki wyśpiewywać będę» (por. Ps 78)”.
230

 Pokorne poznanie swej 

                                                
226 A. P. Szelążek, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 35. 
227 Por. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 84 
228 I. Świrski, List do Ks. Bpa Szelążka, Siedlce, 18. 02. 1947, ArST sygn. E/IV-c, s. 1; por. także: K. J. 

Kowalski, Mowa żałobna na pogrzebie śp. Ks. Biskupa Adolfa Szelążka, Orędownicy Diecezji Chełmińskiej 

5 (1950) nr 6, s. 174.Biskup Szelążek swym pokornym i ubogim życiem czynił to, o czym mówi 

posynodalna adhortacja Pastores gregis: „Dlatego też (biskup) winien starać się przyjąć styl życia 

naśladujący kenosis Chrystusa Sługi, ubogiego i pokornego, tak aby spełniając posługę pasterską stawał się 

prawdziwym odzwierciedleniem Jezusa, Sługi Bożego, i tak jak On być blisko każdego człowieka, od 

największego do najmniejszego.” PG 11. 
229 A. Byszewska, W hołdzie J. E. Ks. Bp Dr. Szelążkowi, ŻK 9(1938) nr 37, s. 588. 
230 A. P. Szelążek, Orędzie Biskupa A. Szelążka z okazji 50 rocznicy jego święceń kapłańskich, orędzie cyt., 

s. 25. 



nędzy i wielkości Bożego miłosierdzia skłoniło go do wyznania: „Wylewam u stóp 

majestatu Bożego łzy żalu, że zapewne nie zawsze z należną ufnością 

przyjmowałem spadające na Diecezję krzyże, i pytałem zaniepokojony, dlaczego ta  

i inne, - nad wszelki wyraz katastrofy... Dziś składam wyznanie, że wierzyć trzeba  

w nieskończone miłosierdzie Boże – bez żadnych ograniczeń”.
231

 Nadzieja, którą 

złożył w Bogu nie zawiodła . Stała się sterem w morzu utrapień i dlatego 

umożliwiała życie.
232

 

 Na podstawie przytoczonych faktów z życia A. P. Szelążka można 

stwierdzić, że nadzieja człowieka jest często doświadczana przez Boga  

i wypróbowywana przez otoczenie. Bóg wspierając swą łaską wysiłki człowieka  

i ukazując ich sens, poddając nadzieję próbie poprzez cierpienia duchowe i 

fizyczne, oczyszcza ją z wszelkich przejawów przyrodzoności. W życiu Biskupa 

Szelążka zauważalne jest nieustanne dążenie do zjednoczenia z Bogiem poprzez 

modlitwę  

i miłość bliźniego w życiu codziennym oraz walkę o zachowanie nadziei w czasach 

ucisku i prób. Początkowy wysiłek w wyrzekaniu się siebie i nabywaniu cnót 

wzmacniających nadzieję został udoskonalony przez zaakceptowanie swego życia, 

swoich niedoskonałości i warunków w jakich przystało mu żyć, i powierzenie się 

synowskie Bogu, niezawodnie spełniającemu swoje obietnice. Ciągłe odrywanie  

się od rzeczy doczesnych i poszukiwanie tego, czego chce Bóg, przyczyniało się  

w życiu A. P. Szelążka do nieustannego wzrostu nadziei. Cnota ta sprawiała, że 

duchem żył stale w niebie i dla nieba. Pisał: „(Chrześcijanin) wiarą widzi świat 

niezrównanie wyższy. W nadziei szczęścia poza grobem, nie opuszcza on rąk, ale 

jak prawdziwy bohater, rozkosz znajduje w znoszeniu prześladowań i męczeństwa, 

a całą potęgą miłości, jakby lotem orła, wzbija się na niedościgłe wyżyny 

duchowego piękna (...) chce zbliżyć się do szczęścia, które już nigdy nie minie”.
233
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Przedmiotem niniejszej pracy było ukazanie nadziei w życiu i nauczaniu  

Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka. Jak wynika z materiałów źródłowych w życiu Bpa 

Łuckiego istniała ścisła harmonia między tym co mówił i czym żył. 

 W rozdziale pierwszym zostało ukazane kształtowanie się nadziei poprzez 

wychowanie w rodzinie i w wspólnocie, w której żył i pracował, jak też przez 

wydarzenia trudne, stanowiące wyzwania dla nadziei. Kształtowanie się tej 

teologalnej cnoty zaczęło się od poznawania celu życia, a następnie od świadomego 

podjęcia zadań prowadzących do osiągnięcia rzeczywistego i trwałego dobra jakim 

jest Bóg. Nadzieja złożona w Stwórcy stała się podstawą sensownego i owocnego 

działania. Wszelkie cząstkowe nadzieje zostały podporządkowane podstawowej 

nadziei jaką jest zjednoczenie z Bogiem w miłości. 

 W rozdziale drugim przedstawiono rolę pośredników nadziei oraz relacje 

jakie zachodzą między nimi a człowiekiem odbierającym od Boga poprzez ich 

wstawiennictwo nadprzyrodzone dobra dla siebie i innych ludzi. A. P. Szelążek 

poświadczył swym życiem, że pośrednictwo Matki Bożej i św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, ich duchowa droga, pomaga człowiekowi w poznaniu jego 

nadprzyrodzonego celu i niezawodnym zbliżaniu się do Niego. 

 W rozdziale trzecim przeanalizowano drogę nadziei Biskupa Szelążka.  

Jak wynika z jego życia chrześcijańska nadzieja jest podstawą bytu każdego 

człowieka. Ma ona jednak źródło nie w jego możliwościach, lecz w zdolnościach 

ponadnaturalnych, zaszczepionych w nim przez Boga. To On budzi w człowieku 

nadzieję swoim wewnętrznym działaniem. Tęsknota za niebem i posiadaniem Boga 

wzrasta w człowieku poprzez modlitwę. Praktykując ją A. P. Szelążek poznawał 

Boga i Jego wolę oraz jednoczył się z nim w miłości. Komunia z Bogiem jest 

nieodłączna od miłowania człowieka, stąd Biskup Łucki ćwiczył się w praktycznej 

miłości bliźniego. Pamiętając, że powodzenie i radości światowe hamują porywy 

duszy ku Bogu, walczył z pragnieniami do chwały, ze zniechęceniem  

i niecierpliwością oraz ćwiczył się w pokorze. Nadzieja zakotwiczona w Bogu 
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wyzwalała go z niepokoju „o jutro”, dawała odwagę, wytrzymałość i pewność 

zwycięstwa. 

  Przeprowadzone analizy pozwalają wysnuć kilka wniosków:  

- Nadzieja chrześcijańska, mająca absolutną niezawodność od strony Boga 

pobudzała A. P. Szelążka do uległości i wierności Mu we wszystkich 

wydarzeniach życia oraz do działania pod wpływem Jego Ducha. 

- Spełnienie nadziei wiecznej jest uwarunkowane spełnieniem wielu nadziei 

czasowych. Dążenie do Najwyższego Dobra wpływało na zaangażowanie 

Adolfa Piotra w służbę wartości mogących przyczynić się do wypełnienia się 

nadziei wiecznej. 

- Nadzieja chrześcijańska nie ma charakteru indywidualnego lecz uniwersalny.  

Jej celem nie jest prywatna szczęśliwość, lecz szczęście wszystkich ludzi.  

W życiu Bpa Szelążka zauważało się nieustanną troskę o łączność z Bogiem 

powierzonych mu ludzi. 

- Przejawem cnoty nadziei jest ufność. Wnosi ona w nadzieję swego rodzaju moc, 

która przeciwstawia się bojaźni i małoduszności. Ufność w pomoc Bożą  

i nadzieja wiecznej nagrody wyrażała się u Biskupa Łuckiego w synowskim 

powierzeniu się Ojcowskiej Miłości Boga i wytrwałym pełnieniu Jego woli. 

Pozwalała również odważnie i wciąż na nowo przyjmować „chwilę obecną”  

z wszystkimi jej niedogodnościami. 

- A. P. Szelążek wiedząc, że jego możliwości są ograniczone szukał pomocy  

w Maryi i św. Teresie od Dzieciątka Jezus. One wspomagały go w ziemskiej 

pielgrzymce i osłaniały jego nadzieję przed zwątpieniem ucząc życia ukrytego  

w Bogu. 

- Nadzieja Biskupa Łuckiego była podtrzymywana i wzmacniana poprzez 

wytrwałą modlitwę. Ona przenikała jego pracę, decyzje, była obecna  

w cierpieniu. 

- Życie duchowe A. P. Szelążka, jak życie każdego chrześcijanina miało sobie 

właściwą dynamikę rozwojową: od początkowego odrywania się od grzechu  

i wad, aż po dziecięce powierzenie się prowadzeniu przez Boga.



- Różnorodne trudności są czasem próby dla teologalnej cnoty nadziei. Poprzez 

wielokrotne niepowodzenia, trudności i gehennę sowieckiego więzienia  

i wygnania Biskup Szelążek wykazał, że nadzieja złożona w Bogu zawieść nie 

może. 

 

Podsumowując powyższą pracę należy stwierdzić, że chrześcijańska nadzieja 

którą głosił Adolf Piotr Szelążek, dzięki łasce Bożej, była nieustannie obecna  

w Jego życiu, rozwijała się i dochodziła nieraz do heroizmu. Do niego można 

odnieść słowa Sługi Bożego Jana Pawła II o świętych biskupach: „Wielu z nich 

było wzorem zwłaszcza w praktykowaniu cnoty nadziei, kiedy to w ciężkich 

czasach podnosili swój lud (...) nie odrywając spojrzenia od Chrystusa 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, naszej nadziei, udzielili pozytywnych 

odpowiedzi na wyzwania czasu” (PG 25). 


