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Wstęp 

 

„Pomyślna przyszłość narodu opiera się przede wszystkim na jego 

wartościach duchowych i moralnych” – pisał Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek 

obrońca katolicyzmu na polskich ziemiach wschodnich w latach 1926 - 1942. 

Uważał on, iż w procesie odbudowy moralnej i materialnej Ojczyzny, nic nie 

zastąpi rzetelnego wychowania młodego pokolenia, jak tylko odpowiednie 

metody, które pomogą zbudować właściwą hierarchię wartości.
1
 

Znaczenie wartości w wychowaniu jest ogromne, z tego względu, że 

wnoszą w ten proces wszystko to, co jest dobre i cenne, stanowiąc zarazem punkt 

wyjścia w osiągnięciu różnych ludzkich dążeń. Wartości są również wyrazem 

dynamizmu rozwojowego człowieka, jako owoce pewnych przedsięwzięć 

kulturowych i  społecznych. W ujęciu teologicznym, szczególnie w teologii 

moralnej, wartością nazywamy to, co prowadzi do Boga. Może nią być sam 

człowiek oraz  piękno, prawda, miłość, wszystkie pozostałe cnoty teologalne  

i kardynalne, które prowadzą działanie człowieka do obiektywnego dobra dla 

siebie i bliźnich.
2
 Aby wartość stała się czyjąś własnością, trzeba ją w sobie 

rozwijać przez ciągłe ćwiczenie się w cnotach, spoglądając od czasu do czasu na 

wyznaczony cel. 

Kościół, który jest strażnikiem jedynej Prawdy objawionej światu przez 

Jezusa Chrystusa, musi stawiać przed oczy jednostki i społeczeństwa kryteria 

wypływające z wiary oraz wskazywać niezawodne środki, dzięki którym 

człowiek będzie szczęśliwy już tu na ziemi, a jednocześnie zwracać się będzie ku 

Bogu jako swego ostatecznego celu.
3
 

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniu wychowania, a szczególnie 

roli wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży. Chodzi tu o wartości duchowe, 

                                                
1
 Zob. MDŁ, 5 (1930) 8, „Odezwa Episkopatu Polski w sprawie antyreligijnych wystąpień na 

zjeździe związku Nauczycieli Szkół Powszechnych w Krakowie w lipcu 1930 r.” s. 343 
„Natomiast oświata oparta na zasadach religijnych, wszczepianie cnót religijno – moralnych we 

wszystkie społeczne warstwy stanowią niewzruszalne warunki zdrowych(…) i zdolnych 

społeczeństw.” 
2 Zob. I. Mroczkowski, „Wartość moralna”, w: „Jan Paweł II”, Encyklopedia Nauczania 

Moralnego, s. 565 -568 
3
 MDŁ, 5 (1930) 8, „Odezwa Episkopatu Polski w sprawie antyreligijnych wystąpień…dz. cyt. 



 

15 

 

za które cierpiały całe narody i oddawali życie święci męczennicy oraz ludzie, 

którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, w ukryciu nauczali i dodawali 

otuchy młodym pokoleniom, umacniając w nich sens życia i realną obecność 

Boga, kiedy zło wojen i nienawiść pokazywały swe krzykliwe oblicze. Tymi 

wartościami, na których opierał się model wychowania opracowanego przez Ks. 

Bpa Szelążka, były miłość Boga i bliźniego, silna wiara, niezachwiana nadzieja, 

męstwo, modlitwa oraz zawierzenie Bogu. Z takich właśnie „duchowych 

cegiełek” budował Ks. Biskup podwaliny polskiej inteligencji katolickiej na 

kresach wschodnich, stawiając ku temu odpowiednie wymagania kapłanom oraz 

nauczycielom. Wartości te miały mocny fundament, ponieważ były oparte na 

zasadach religijnych, dzięki którym człowiek mógł przeżyć dramat wojny, nie 

ulegając nienawiści ku okupantowi, ale odradzając się na nowo, by budować 

„cywilizację miłości”
4
. 

Niestety wpływ dziewiętnastowiecznych ideologii kreujących wzór 

wychowania bez pierwiastka nadprzyrodzonego, odsunął ze swych programów 

pojęcia ściśle religijne, wypracowane na przełomie wieków przez Kościół. On 

jednak nie poddał się im, ale ze swoją koncepcją wyszedł światu naprzeciw, 

głosząc nieprzerwanie niezmienną naukę Chrystusa. Niestety człowiek, 

rozpościerając swą potęgę na szeroką skalę, wpadł w pychę i przez to nie zawsze 

potrafił włączać pracę  w swoją służbę, która została mu zadana przez Stwórcę. 

Usiłował również wniknąć w głąb siebie i dostrzec potrzeby duszy, ale niestety 

był to teren z wieloma niewiadomymi, które zmusiły go do  skoncentrowania się 

wyłącznie na działaniu zewnętrznym odkrywając tylko zasady życia 

społecznego.
5
 Można stwierdzić, że taki sposób wartościowania w życiu był 

                                                
4
 Zob. Jan Paweł II, Centesimus Annus, pkt.10 Tak więc zasada, którą dziś nazywamy zasadą 

solidarności, i której aktualność zarówno w porządku wewnętrznym każdego Narodu, jak  

i w porządku międzynarodowym przypomniałem w encyklice Sollicitudo rei socialis pkt.34, 

jawi się jako jedna z fundamentalnych zasad chrześcijańskiej koncepcji organizacji społecznej  
i politycznej. Mówi o niej wielokrotnie Leon XIII, nazywając ją - podobnie jak filozofia grecka 

- "przyjaźnią"; Pius XI używa tu nie mniej znamiennego określenia: "miłość społeczna", zaś 

Paweł VI, włączając do tego pojęcia wielorakie współczesne wymiary kwestii społecznej, mówi 
o "cywilizacji miłości". 
5 Zob. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, „Sytuacja człowieka w świecie dzisiejszym” nr 1, 

s. 539. 



 

16 

 

konsekwencją tego, iż nad pojęciem wartości różne dziedziny nauki zaczęły 

swoje rozważania dopiero w drugiej połowie XIX w. 
6
 

Motywem przewodnim napisania pracy o tej tematyce jest osobiste 

zetknięcie się z nasilającym się problemem wychowania bez wartości 

duchowych i religijnych katolików w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz 

próba odnalezienia środków i metod z nauczania Kościoła z okresu między- 

wojennego, które mogłyby pomóc dzisiejszemu wychowawcy i duszpasterzowi 

w zatrzymaniu dzisiejszej fali wychowania opartego na materializmie, 

wygodnictwie i konsumpcjonizmie. 

Przedstawicielem Kościoła, na którym oparte będą poszukiwania jest  

Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek, Ordynariusz Diecezji Łuckiej na Wołyniu. W jego 

nauczaniu będzie poszukiwana odpowiedź na pytanie: jakie wartości są ważne  

w wychowaniu dzieci i młodzieży? Jest to pierwsze spojrzenie na życie  

i działalność Biskupa, spośród prac napisanych na podstawie jego pism lub  

w świetle jego nauczania, opartego na metodzie pastoralnej, która bada dany 

problem z perspektywy Bożego Objawienia, rozpatrzenia obecnego stanu 

istnienia problemu, aby na podstawie tych przesłanek wyciągnąć odpowiednie 

wnioski i utworzyć taki program duszpasterski, który pomoże zniwelować 

zaistniały problem. Głównym źródłem badawczym w niniejszej pracy będą 

przede wszystkim jego pisma, okólniki, dokumenty i kazania oraz wszelkie 

historyczne opracowania o duszpasterskich osiągnięciach, sprawozdania z Kurii 

Biskupiej Łuckiej, życie Kościoła łuckiego ukazane najpełniej w Miesięcznikach 

Diecezjalnych Łuckich, które przetrwały do dzisiaj oraz prywatna 

korespondencja. Materiały pochodzą głównie z archiwum Zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którego założycielem jest Bp Szelążek. 

                                                
6
 „Termin „wartość” upowszechnił się w języku filozoficznym dopiero w drugiej połowie XIX 

wieku. Wcześniej mówiono o „dobru”, dzieląc je na użyteczne („bonum utile”), przyjemne 
(„bonum delectabile”) i godziwe („bonum honestum”). W rozwoju współczesnej filozofii 

wartości dużą rolę odegrał M. Scheller, który zarysował hierarchię wartości w kształcie 

piramidy; na najniższym jej poziomie znajdują się wartości hedonistyczne, na wyższym witalne, 
a nad nimi duchowe i religijne.” Zob. I. Mroczkowski, „Wartość moralna”, w „Jan Paweł II, 

Encyklopedia Nauczania Moralnego”, s. 565 – 568 
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W pierwszym rozdziale, dzięki metodzie historycznej są ukazane 

wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się osobowości Adolfa 

Szelążka oraz urzeczywistnianie się nauki Kościoła w trudnej sytuacji społeczno- 

politycznej Polski w okresie III rozbioru Polski, I wojny światowej, okresu 

międzywojennego do wybuchu II wojny światowej. Następnie jest przedstawiona 

sylwetka ks. bpa A. P. Szelążka, czyli krótki rys biograficzny w ujęciu 

pastoralnym, w którym zawarte są najważniejsze wydarzenia z działalności 

duszpasterskiej oraz wpływ duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus na 

rozwój życia wewnętrznego. 

W rozdziale drugim jest zastosowana metoda analityczna, która pozwoli 

wyodrębnić poszczególne elementy w formacji nauczycieli, księży prefektów 

oraz katechetów świeckich, które były możliwe i zarazem konieczne, aby 

ukształtować dobre grono pedagogiczne gotowe do wielu poświęceń na rzecz 

dzieci i młodzieży. Ks. Bp Szelążek swoja pasterską troską i słowem wspierał ten 

proces odnowy szkolnictwa na Wołyniu, wskazując nieustannie na jedyny 

fundament, na którym warto budować czyli na Bogu, zawierzając się Jego 

Opatrzności i miłosierdziu. Ukazana zostanie rola jaką mieli do spełnienia 

wspomniani wyżej wychowawcy młodego pokolenia oraz ich zadania i cele  

w kształtowaniu osobowości  przyszłych pokoleń. W tej części pracy jest 

ukazane również  trudne położenie dziecka, a nierzadko także młodego 

człowieka pozostającego bez pełnego wykształcenia. Burzliwy początek XX 

wieku przyniósł ze sobą jeszcze większe rozgoryczenie i zmęczenie długoletnią 

niewolą, czego skutki były ciężkie a czasami niemożliwe do wykorzenienia. 

W analizie treści rozdziału trzeciego posłużono się również metodą 

analityczną, aby ukazać wartości, które w swych założeniach rozwijały 

poszczególne grupy apostolskie świeckich oraz jakie wskazywały środki  

i kierunki do zdobycia pełnego rozwoju osoby ludzkiej, by dojść do ostatecznego 

przeznaczenia czyli do Królestwa Niebieskiego. Powstałe grupy były 

odpowiedzią na znaki czasu czyli na  potrzeby duchowe człowieka oraz na 

zagrożenia powstałe w wyniku antyreligijnych kampanii systemu totalitarnego. 

Były one również pomocą w odnajdywaniu swego miejsca w Kościele oraz 
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pogłębianiu wiary wśród wiernych, wysuwając na pierwszy plan dzieci  

i młodzież  diecezji łuckiej. 

Do pracy zostały dołączone aneksy, które ilustrują duszpasterską 

działalność duchowieństwa w diecezji łuckiej oraz mogą posłużyć jako dowód 

tego, iż praca apostolska może przynosić owoce nawet jeśli warunki polityczne, 

którymi mogą być niestabilność rządu czy jawne zagrożenia pokoju w państwie 

(materialne czy etniczne), mogą przyczyniać się do krzewienia wiary wśród 

chrześcijan. 
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Rozdział I: 

Tło historyczno - społeczne życia i działalności Ks. Bpa A. P. Szelążka. 

 

W niniejszym rozdziale zostanie naświetlona sytuacja społeczna na tle 

historii Polski począwszy do rozbiorów  do I wojny światowej, która zakończyła 

ponad stuletni okres pozbawienia wolności oraz ograniczenia poczucia 

tożsamości narodowej. I wojna światowa była szansą na wywalczenie 

niepodległości oraz pokazaniem światu, że Polacy mimo wykreślenia terytorium 

państwa z mapy świata, byli w stanie bronić swojej narodowości. W świetle tych 

wydarzeń, które miały ogromny wpływ na życie rodzinne, seminaryjne  

i kapłańskie zostanie pokazana sylwetka Biskupa Szelążka. 

Urodził się w okresie niewoli w zaborze rosyjskim
7
, w którym w 1864 

roku utworzono w Petersburgu Komitet Uprzedzający dla Spraw Królestwa 

Polskiego, mający na celu zlikwidowanie odrębności Królestwa. W 1866 r. 

państwo podzielono na 10 guberni, wprowadzono naukę języka rosyjskiego jako 

obowiązującego,
8
 natomiast dwa lata później język rodzimy został wyparty  

z urzędów. Od tego też roku powoli zamykano polskie wyższe szkoły, zniesiono 

odrębność gospodarczą Królestwa, w związku z czym bank Polski stracił prawo 

emisji banknotów, czego konsekwencją były liczne wyjazdy Polaków za granicę 

z powodu bezrobocia lub braku godziwych zarobków. Tym problemem  później 

osobiście zajął się Ks. Szelążek, który w 1888 r. został wyświęcony na kapłana. 

Jego praca duszpasterska i naukowa, rozpoczęła się, gdy w Polsce powstał II 

Proletariat. Społeczeństwo przystąpiło do licznych manifestacji
9 

, rząd polski 

również osiedlił się na obczyźnie, gdzie od 1893 powstało wiele politycznych 

frakcji 
10. 

Taka sytuacja społeczno - polityczna utrzymała się do momentu 

wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. 

 

                                                
7
 Urodzony w Stoczku Łukowskim, który terytorialnie znalazł się pod panowaniem rosyjskim.  

8
 Por. rozdz. 1.1.2  

9
 Zob. W. Kurkiewicz, A. Tatomir, W. Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski, L S P, 1962 r. 

Chodzi tu szczególnie o manifestacje 1 – majowe. 
10

 Tamże. s. 176. 
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1. 1 Rys biograficzny ks. bpa A. P. Szelążka 

 

Ludzie wielcy i znaczący w historii dziejów byli, są i będą powoływani 

przez Boga w trudnych i burzliwych momentach w historii poszczególnych 

narodów jak i całej ludzkości. Bardzo wyraźnie możemy to zaobserwować  

w dziejach Narodu Wybranego poczynając od Abrahama, Mojżesza i Jego 

następców, królów i proroków kończąc na Janie Chrzcicielu i największym 

Proroku - proroków, Królu - królów Jezusie Chrystusie, który w pełni objawił 

nam prawdę o tym, kim jest Bóg i kim jest człowiek w odniesieniu do Niego. 

Podobnie działo się w historii narodu polskiego, która może również 

poszczycić się odważnymi bohaterami i wielkimi osobistościami, dzięki którym 

Ojczyzna może być dziś wolna, posiadając swoje chrześcijańskie korzenie  

i kulturę. Byli to ludzie, którzy pełni Bożego ducha przekraczali granice ludzkiej 

niemożliwości, broniąc granic kraju i jego kultury. Takim trudnym 

doświadczeniem, jakie przeżywała Polska w okresie swych dziejów były kolejno 

trzy rozbiory
11

. W tym czasie urodził się Ks. Bp. Adolf Piotr Szelążek, 

ordynariusz diecezji łuckiej na Wołyniu, któremu poświęcono tę pracę. 

Historyczne warunki jego życia oraz problemy społeczne z jakimi musiał 

się borykać, pełniąc odpowiedzialne funkcje w diecezji i państwie, zarysują 

pewien obraz postaci Biskupa. 

Adolf Piotr Szelążek przyszedł na świat 1 sierpnia 
12

 1865 r. w Stoczku 

Łukowskim na Podlasiu w rodzinie inteligenckiej. Lata dzieciństwa i dorastania 

w okresie niewoli, w zaborze rosyjskim, dzięki rodzinie „Bogiem silnej” oraz 

żywej i głębokiej więzi z życiem Kościoła, uformowały w nim silny charakter, z 

właściwą hierarchią wartości, w której Bóg miał pierwsze miejsce.
13 

 Będąc  

w gimnazjum, nie ulegał manipulacjom rusyfikatorów, brał udział w tajnych 

                                                
11

 A. Tatomir, W. Kurkiewicz, W. Żurawski, „Tysiąc lat dziejów Polski”, 05. 08. 1772 -  

I rozbiór Polski, 23. 01. 1793 – II rozbiór Polski, 1795 – III rozbiór Polski. Polska przestała 
istnieć na mapie do roku 1918 czyli do wybuchu I wojny światowej. 
12

 W metryce urodzenia jest zapisana data 30 lipiec, jednak sam Biskup używał daty 1 sierpnia i 

ona widnieje w całej dokumentacji. 
13

 zob. E. Karwowska, „Ks. Bp A. P. Szelążek. Wierny świadek Chrystusa”, Podkowa Leśna, 

2000:”(...) od dzieciństwa odznaczał się pobożnością eucharystyczna, która kształtowała jego 

postawę wewnętrzną.” 
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zebraniach młodzieżowych, na których pielęgnowano tradycje patriotyczne. Po 

skończeniu siedleckiego gimnazjum Adolf wstąpił do Seminarium Duchownego 

w Płocku. Tam swoją pracowitością i sumiennością wyrobił o sobie opinię jako 

zdolnego i wytrwałego młodzieńca, uzyskując najwyższe stopnie podczas sesji 

egzaminacyjnych oraz pełniąc funkcje: wicedziekana i dziekana kleryków.
14

 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Bpa M. Nowodworskiego  

w 1888 roku, następnie jako młody wikariusz zaczął pracę duszpasterską  

w kościele św. Bartłomieja w Płocku. Ks. Szelążek bardzo szybko dał się poznać 

jako dobry kaznodzieja i działacz na rzecz ubogich i pokrzywdzonych przez los. 

W 1889 r. został posłany na studia teologiczne do Akademii Duchownej  

w Petersburgu, którą ukończył z najwyższym uznaniem
15

 i tytułem magistra 

teologii. Od 1893 r. pracował w Kurii biskupiej jako: notariusz, kanclerz oraz 

członek Sądu Biskupiego. Pełnił również funkcje asesora w Kolegium 

Petersburskim, będąc równocześnie wykładowcą w seminarium w Mohylewie. 

Swoją pracę naukową zwieńczył tytułem doktora teologii w 1922 r. za 

opublikowanie pracy pt.: „O znaczeniu Jezusa Chrystusa dla chrześcijańskiej 

religii”.
16

 

Ks. Szelążek oprócz bogatej działalności naukowej poświęcał wiele czasu 

na realizację swych projektów na płaszczyźnie politycznej i społecznej.  

W Płocku osobiście zajął się problemem emigracji Polaków poszukujących pracy 

poza granicami Królestwa Polskiego, apelując do kapłanów, aby korzystając  

z właściwych środków i własnego doświadczenia, przygotowali swych 

wyjeżdżających parafian do łatwiejszego zaklimatyzowania się w nowych  

i trudnych zarazem warunkach poza granicami Ojczyzny. W tej kwestii  

z inicjatywy Ks. Szelążka Bp Nowowiejski w 1911 r. powołał do istnienia 

Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami, które pełniło swą funkcję do wybuchu  

                                                
14

 E. Karwowska, „Ks. Bp A. P. Szelążek. Wierny świadek Chrystusa”, Podkowa Leśna, 2000,  

s. 9. 
15

 E. Karwowska, „Ks. Bp A. P. Szelążek. Wierny świadek Chrystusa.”, Podkowa Leśna, 2000, 
Ks. Rektor napisał do Ks. Bpa Nowodworskiego: „Odsyłam Waszej Ekscelencji Ks. Szelążka, 

ale nie Szelążek to, jeno czysty dukacik.”, s. 13. 
16

Zob. W. Kluz, „Ks. Biskup A. P. Szelążek...”, dz. cyt., s.6. 
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I Wojny Światowej.
17

 Drugą znaczącą dla społeczności płockiej była organizacja 

założona przez Ks. Szelążka o nazwie: „Towarzystwo Dobroczynności”, które 

zajęło się organizowaniem tzw.: „sal pracy”, były one „prowadzone podług 

ostatnich wskazówek pedagogiki. Jego Ekscelencja niejednokrotnie zwiedza 

zagraniczne zakłady tego rodzaju, by przez autopsję poznać najnowsze w tym 

zakresie zdobycze.”
18 

 Był również prezesem Związku Katolickiego, pełnił 

patronat nad więźniami, Radą Opiekuńczą i Zarządu Macierzy Szkolnej oraz 

działał w Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich.
19

 

Ten człowiek modlitwy, nauki i czynu zwrócił uwagę papieża Benedykta 

XV, który w 1918 r. mianował Ks. Szelążka Biskupem tytularnym Barki jako 

sufragana płockiego. Sakrę biskupią przyjął 24 listopada z rąk Ks. Bpa A. 

Nowowiejskiego. 

Zaraz po nominacji otrzymał przez Rząd Polski za zgodą Episkopatu 

stanowisko naczelnika wydziału w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia 

Publicznego. Jednym z równie ważnych działań na płaszczyźnie politycznej był 

udział Bpa Szelążka w polsko - radzieckich pertraktacjach pokojowych w Rydze. 

20
 Darzony wielkim zaufaniem Ks. Biskup należał również do komisji 

przygotowującej treść konkordatu między Polską a Stolicą  Apostolską, który 

został zawarty 10 lutego 1925 r . 
21

 

W tym samym roku na mocy wydanej bulli cyrkumskrypcyjnej Vixdum 

Poloniae Unitas  przez Ojca Świętego Piusa XI  diecezja Łucka została poddana 

metropolii lwowskiej, która stanowiła połączenie dwóch kultur: wschodniej  

i zachodniej, co niejednokrotnie było powodem różnych trudności z jakimi 

                                                
17

 Zob. E. Karwowska, Ks. Bp A. P. Szelążek. Wierny świadek Chrystusa.”, Podkowa Leśna, 

2000, Warszawa 1987, s. 26. 
18

Zob. A. Chmielowski, „Nasz Pasterz”, MDŁ, 10 (1935) 12, s. 318. 
19

 zob. A. Redmer, „Demonstratio Religiosa, Christiana et Catholica w Naukach 

Apologetycznych A. P. Szelążka”, praca magisterska, KUL 1992, s. 8. 
20

 A. Chmielowski, MDŁ, 10 (1930) 12, s. 319:” Rok 1920. „Pertraktacje w Rydze. Wśród 
polskiej delegacji widzimy naszego Arcypasterza. Broni praw Kościoła w Rosji Broni tak 

skutecznie, że ustępstwa wtedy przezeń uzyskane stają się precedensem, ułatwiającym  

w przyszłości zawarcie korzystnego dla Kościoła Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską  
i Rzeczpospolita Polską.” ; A. P. Szelążek, „Autobiografia”, ArST, E/ I-a. 
21

 W. Kluz, „ Biskup Adolf Piotr Szelążek...” dz. cyt., s. 12. 
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borykało się duchowieństwo w tych diecezjach. 
22

 W tym czasie rządy pasterskie 

w diecezji łuckiej sprawował sufragan Michał Godlewski w wyniku odwołania 

przez Piusa XII Bpa Dubowskiego ze stolicy biskupiej w Łucku,
23

 który wbrew 

oczekiwaniom pewnych środowisk nie otrzymał nominacji na ordynariusza, 

został nim biskup pomocniczy z Płocka Ks. Adolf Piotr Szelążek.
24

  

Ingres do Katedry p.w. św. Piotra i Pawła w Łucku odbył się 24 lutego 

1926 r. 
25

 Ks. Biskup był dobrze zorientowany w trudnej sytuacji chrześcijan na 

Wschodzie i świadomy ogromu pracy, jaka Go czekała, by wypełnić swe 

pasterskie powołanie i misję, którą było odbudowanie tego zniszczonego  

i zaniedbanego Kościoła. 
26

 Ludność wołyńska szybko zobaczyła zaangażowanie 

Ekscelencji w poprawę ich życia duchowego /m.in. poprzez oddanie jej pod 

opiekę Św. Teresy od Dzieciątka Jezus/ i materialnego. Biskup dbał o obecność 

zgromadzeń zakonnych w  swojej diecezji, a szczególnie o te, które miały  

w charyzmacie pracę wychowawczą.
27

 Sam w tym celu założył Zgromadzenie 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
28

, któremu polecił w Konstytucjach 

rozwijać swoją działalność wewnętrzną oraz zewnętrzną według „małej drogi” 

                                                
22

 Tamże. s. 13 „ Biskup Szelążek obejmując rządy jednej z najtrudniejszych diecezji, zadawał 

sobie pytanie: „Jak zdobyć dla Królestwa Bożego diecezję Łucką?” 
23

 L. Popek, „Bp A. P. Szelążek Pasterz Diecezji Łuckiej.”, ŁAD, (1990) 9, s. 15. 
24

 W. Kluz, „ Biskup Adolf Piotr Szelążek”, Warszawa 1987. 
25

 A. Chmielowski, MDŁ,10 (1930)12 s. 320, ” Dzień był pochmurny, niebo spowite w szare 
ciężkie mgły, ale serca obecnych przepełniała jasna, słoneczna radość, ba - entuzjazm! Nikt 

chyba nie potrafił się oprzeć ogólnemu nastrojowi wesela. „witaj Arcypasterzu, wskrzeszonej 

Diecezji Łuckiej”, głosiły bramy, obwieszczały dzwony, wołały serca obecnych”. 
26

B. a. Z kazania Ks. Bpa w dniu ingresu, ze wspomnienia anonimowego katechety z Dubna, 
ArST b. s. „ Będę dla was wysłannikiem Bożym i biskupem. Nikomu pobłażać w złym nie 

myślę, ale też służyć będę przykładem w szerzeniu Królestwa Bożego.” 
27

 Por. A. Jagłowski, art. „Kościelne zakłady Wychowawczo - Opiekuńcze w diecezji Łuckiej”, 
MDŁ, 9 (1934) 4, s. 154 – 157 Na terenie Diecezji istniały następujące zakłady opiekuńcze: 

Sierociniec „Teresinek” w Łucku – prowadzony przez Siostry Benedyktynki – Misjonarki; 

Sierociniec „Antoninem” w Kowlu – prowadzony przez Siostry Benedyktynki – Misjonarki; 
„Chrystusa Króla” w Równem, właścicielem Zakładu jest Diecezjalne Stowarzyszenie 

Dobroczynności, prowadzony przez Siostry Urszulanki; Zakład Naukowo – Wychowawczy  

w Dubnie – prowadzony przez Siostry Opatrzności Bożej; Przytulisko dla sierot im. Jana 

Wiktora Raciborowskiego w Beresteczku – prowadzone przez Siostry Rodziny Maryi; 
Ochronka Polska w Krzemieńcu, właścicielem jest Diecezjalne Stowarzyszenie 

Dobroczynności, a prowadzą go Siostry Józefinki;  Schronisko dla sierot w Maciejowie – 

prowadzone przez Siostry Niepokalanki; Zakład Wychowawczy „Dom Maryi” we 
Włodzimierzu – prowadzą go Siostry „Córki Najczystszego Serca Maryi”. 
28

 A. Jagłowski, ks. inf. „Przyczynek do historii Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus„ – konferencja wygłoszona na zakończenie wizytacji Zgromadzenia, lipiec 1958 rok. 
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św. Teresy.
29

 Biskup widział w terezjańskim charyzmacie odnowę poczucia 

dziecięctwa duchowego, godności dziecka Bożego, których osłabienie było 

powodem oziębienia wiary u wielu katolików. 
30

 Ojcowską troską otaczał 

Seminarium duchowne w Łucku, osobiście prowadził niektóre wykłady, był  

w stałym kontakcie z klerykami oraz odwiedzał ich podczas wspólnych, letnich 

wyjazdów. Pasterz nie zaniedbywał również kontaktów ze swoimi wiernymi, 

gdyż wiele czasu poświęcał na wizytacje parafialne, podczas których udzielał 

sakramentu bierzmowania. 

11 września 1938 roku Bp Szelążek przeżywa ostatnie wielkie wydarzenie 

w swoim życiu i jeszcze w wolnej Polsce, a mianowicie złoty jubileusz 

kapłaństwa. Była to okazja, aby przyjrzeć się owocom swojej pracy, czego 

dowodem były szczere życzenia i piękne, własnoręcznie wykonane pamiątki od 

kochającej Go młodzieży, kleryków, kapłanów i pozostałych wiernych.
31

 

1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, którą nazwał 

„obrzydliwością spustoszenia.” 
32

 Rozkwit życia religijnego w diecezji, które  

z wielkim wysiłkiem zostało zrealizowane, zniszczyła po raz kolejny okupacja 

radziecka, podczas której władze jawnie i z jeszcze większym nasileniem głosiły 

antyreligijne ideologie. Pierwszymi ofiarami były oczywiście dzieci i młodzież, 

natomiast nauczyciele byli zmuszani do współpracy w tej propagandzie. 
33

 

Ks. Biskup jako Ojciec diecezji nie opuszczał jej, trwając i podtrzymując 

na duchu wiernych podczas okupacji: najpierw rosyjskiej a potem niemieckiej.
34

 

                                                
29

 A. P. Szelążek, „Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.”, Łuck, 
1936, ArST,  A II/ 1/ a 3. 
30

 E. Karwowska, „Ks. Bp, Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa”, dz. cyt. s. 93. 
31

 E. Karwowska, „Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa”, s. 99. 
32

zob. A. P. Szelążek „Orędzie wydane z okazji pięćdziesiątej rocznicy świeceń kapłańskich”, 

ArST, E/ II – c34. 
33

 L. Popek, „Bp A. P. Szelążek Pasterz Diecezji Łuckiej”, ŁAD (1990) 9, s. 16, „ 17 września 
1939 roku tereny diecezji łuckiej znalazły się pod okupacja radziecką.(…) Na ulicach, w 

szkołach, na mityngach podczas niezliczonych uroczystości, zabaw, pochodów, wmawiano w te 

dusze, że Boga nie ma, że religia to kłamstwo, że księża mówią nieprawdę, sami nie wierzą  

a tylko lud wyzyskują. (…) Tworzono specjalne zawodowe szkoły i Kursa dla młodzieży 
wiejskiej i miejskiej. W nich propagandę bezbożnictwa stawiano na pierwszym planie. 

Systematyczne zebrania w domach prywatnych miały także szerzyć wśród ludzi niewiarę.” 
34

  Por. W. Kluz, dz. cyt., s. 57. Biskup Szelążek musiał opuścić biskupi pałac i zamieszkał  
w nędznym mieszkaniu. Nie opuszczał go jednak spokój i nadzieja, że po „obrzydliwości 

spustoszenia” zaświta nad światem jutrzenka wolności. W granicach możliwości wszędzie  

i wszystkim potrzebującym niósł Dobry Pasterz pomoc i ratunek.” 
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Pozostał on w Łucku do momentu, kiedy Rosjanie po raz drugi zajęli te tereny, 

żądając od niego opuszczenia diecezji i udania się do Polski. Po odmowie
35

  

z dniem 3 na 4 stycznia 1945 Bp Szelążek został aresztowany i umieszczony  

w więzieniu w Kijowie. 15 maja 1946 roku dzięki staraniom Watykanu został 

zwolniony z więzienia i przymusowo wysiedlony do Polski, gdzie zamieszkał  

w letniej rezydencji biskupów chełmińskich w Zamku Bierzgłowskim, gdzie 

uruchomił Kurię  Diecezji Łuckiej. Tam do momentu śmierci Pasterza kapłani 

łuccy, którzy byli również wysiedleni, przyjeżdżali, aby szukać wsparcia, 

pomocy duchowej oraz materialnej.
36

 Pomimo słabego zdrowia i podeszłego 

wieku do końca prowadził czynne życie, przyjmując licznych gości i nie 

zaniedbując szerokiej korespondencji.
37

 W Bierzgłowie napisał również dzieło 

swego życia pt. ; „Moralne odrodzenie świata”.
38

 Piękne i bogate życie Ks. Bpa 

Szelążka zakończyło się 9 lutego 1950 r.
39

 

W swojej historii wiele zawdzięcza solidnemu i kompetentnemu 

kapłanowi diecezja płocka, w której rozwijało się i kształtowało powołanie 

kapłańskie i doświadczenie duszpasterskie. Diecezję Łucką, której poświęcił 25 

lat swego życia, jako „mistycznej oblubienicy”,
40

 podniósł z moralnego  

i materialnego zniszczenia.  Było to możliwe dzięki jego wszechstronnej wiedzy 

i uprawnień oraz przez posłuszeństwo wszelkim zarządzeniom i wskazaniom 

Stolicy Apostolskiej, szczególnie odnośnie spraw duszpasterskich.
41

 Jak wynika 

z licznych sprawozdań kapłańskich, Bp Szelążek był bardzo kochany przez 

wiernych i szanowany przez lokalne władze państwowe, co pozwoliło mu na 

                                                
 
36

 S. Kobyłecki, „Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek na Zamku Bierzgłowskim.”, 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,  

6 listopada 1999, s. 106. 
37

 Tamże., s. 106. 
38

 Zob. A. P. Szelążek, „Moralne odrodzenie świata.”, Mainnhein, 1979, pośmiertne dzieło 
Autora, wydane z inicjatywy ks. prł. Juliusza Janusza, kapłana z diecezji łuckiej. 
39

 S. Kobyłecki, „Ks. Bp A. P. Szelążek na Zamku Bierzgłowskim”, s. 103 – 111, w: „Ks. Bp. A. 

P. Szelążek - Człowiek, Pasterz, Założyciel” Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy 
śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
40

 A. P. Szelążek, Bp., „Pismo wydane z okazji sześćdziesięciolecia kapłaństwa”, Bierzgłowo – 

Zamek, 1948, ArST, E/II – c43. 
41 Pius XII, „Pismo do Biskupa Szelążka w Łucku”, Watykan 7 października 1943 r. 

ArST, E/IV – a8. 
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dokonanie tak wielu zmian, porywając do działania na rzecz Kościoła wiernych 

świeckich. 

 

 

1. 2. Sytuacja religijno - moralna i społeczno - kulturowa  

ludności diecezji łuckiej. 

 

W tej części pierwszego rozdziału opisana zostanie sytuacja diecezji 

łuckiej za pomocą metody historycznej, z uwzględnieniem tylko lat urzędowania 

jej ordynariusza Bpa Szelążka. Zostanie przedstawiona sytuacja ówczesnego 

Kościoła lokalnego, a także działalność duszpasterska i społeczna, która miała na 

celu poprawę smutnej rzeczywistości. 

Pół roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, tj. 16. 05. 1918 r. 

nastąpiło wyzwolenie Łucka przez Wojska Polskie. Od tego momentu zaczęły 

powstawać i funkcjonować zręby polskiego aparatu państwowego. W wyniku 

ustalenia nowych wschodnich granic państwa polskiego w Rydze w 1920 r. 
42

, po 

stronie polskiej pozostało dziewięć dekanatów, w tym  76 parafii i około 180 tys. 

wiernych. Po stronie radzieckiej pozostała cała diecezja żytomierska, cztery 

dekanaty z diecezji łuckiej z 19 parafiami czyli około z 350 tyś wiernych.
 43

 

W tej trudnej sytuacji papież Pius XI 28. 10.1925 r. rozwiązał unię diecezji 

łuckiej z żytomierską, wyłączając tę pierwszą z metropolii mohylewskiej,  

a podporządkowując ją metropolii lwowskiej.
 

Pod koniec 1925 r. diecezja 

obejmowała już 11 dekanatów, 95 parafii, w których pozostało 170 kapłanów  

i 200 tyś. wiernych.
44

 

Diecezja Łucka zaczęła w końcu leczyć rany po spustoszeniu 

mieńszewickim, bolszewickim, czy zwykłych band grabiących jej terytorium.  

W taką rzeczywistość wszedł nowo mianowany Biskup sufragan z diecezji 

                                                
42

 Zob. E. Karwowska, „Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa.”, Podkowa 

Leśna 2000, s. 37 Ks. Biskup brał czynny udział w pertraktacjach w Rydze. 
43

 Zob. M.  Malinowski. B. Kołosok „Zarys dziejów diecezji Łuckiej oraz Katedry św. Piotra  
i Pawła w Łucku”, , Kalwaria Zebrzydowska, 1993 s. 23. 
44

 Zob. M.  Malinowski. B. Kołosok „Zarys dziejów diecezji Łuckiej oraz Katedry św. Piotra  

i Pawła w Łucku”, Kalwaria Zebrzydowska, 1993 s. 23. 
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płockiej, który był pięćdziesiątym czwartym biskupem tej diecezji.
45

 

Ordynariusza czekały niełatwe zadania m. in.: zreformowanie kurii diecezjalnej, 

zaradzenie ogromnej biedzie wiernych, wybudowanie nowych kościołów  

i kaplic, oraz walka z wpływami ideologii marksistowskiej i komunistycznej.
46

 

Po zebraniu odpowiednich informacji dotyczących ówczesnego stanu diecezji,
47

 

Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek natychmiast wydał odpowiednie rozporządzenia 

duszpasterskie odnośnie podniesienia poziomu moralnego i religijnego swoich 

wiernych. 
48

 W związku z tym zwołał synod diecezjalny 
49

 - pierwszy od 201 lat, 

trwający od 30 sierpnia do 1 września 1927 roku. Jednym z owoców synodu był 

przede wszystkim program działań kurii biskupiej i duchowieństwa, który był 

konsekwentnie realizowany przez cały okres międzywojenny.
50

 

Jednym z celów, jaki postawił sobie Ks. Biskup było podniesienie 

poziomu kulturalnego i społecznego diecezji. Zaczął swą pracę od Seminarium 

Duchownego, dbając o to, aby wszyscy profesorowie posiadali tytuły naukowe  

i odznaczali się głęboką pobożnością. Utworzył także w 1929 r. drukarnię 

diecezjalną, w której były wydawane: „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, 

tygodnik „Życie Katolickie” oraz pismo, które dotyczyło wyłącznie spraw 

duszpasterskich „Pro Fide.”
51

 Ukazywały się też różne ulotki i broszury oraz 

                                                
45

 Tamże, s. 23. 
46

 Por. M. Malinowski, B. Kołosok, „Zarys dziejów Diecezji Łuckiej ...”, dz. cyt., s. 25. 
47

 E. Karwowska, „Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek…dz. cyt., s. 37. 
48

 MDŁ, 5 (1930) 8 „Odezwa Episkopatu Polski w sprawie antyreligijnych wystąpień na 

zjeździe związku Nauczycieli Szkół Powszechnych w Krakowie w lipcu 1930 r.” s. 343 

„Pomyślna przyszłość narodu opiera się na jego wartościach duchowych i moralnych. 
Największy dobrobyt materialny, najsprawniejsze rządy, najsilniejsza potęga militarna, 

jakkolwiek wielką odgrywają rolę, nie dają istotnej i trwałej podstawy pomyślności  

i prawidłowego rozwoje społeczeństwa.” 
49

 Zob. Kluz W. „Biskup Adolf Piotr Szelążek...”,dz. cyt., s. 18. 
50

 Walerian Kwiatkowski ks., MDŁ, 2 (1927) 9, s. 665 – 673, „I oto taką planowość 

otrzymujemy dzięki Synodowi. Nam Synod daje nie tylko, jak wszędzie, rozbudzenie się 
ponowne ducha, rozpalenie się na nowo gorliwości; nam on nie tylko przynosi rezultat 

wmyślenia się w warunki działalności i wgłębienia się w potrzeby chwili, ale nakreśla nam 

wyraźny, jasny plan przedsięwzięć i dążeń naszych.”; MDŁ, 4 (1929) 6 „Odezwa do 

duchowieństwa w sprawie czuwania nad wypełnieniem Synodu”, s. 266, „Otrzymaliście Bracia 
Kapłani, w Synodzie program działań duszpasterskich, ujętych w system - plan. Uregulowane  

w nim zostały palące kwestie prawne, liturgiczne oraz uwzględniono w szczegółach metodę 

pracy społecznej. Słowem, dana jest droga, po której mamy kroczyć. (...) Pamiętajmy, że 
wszelka reforma rozpoczyna się od siebie.”  
51 Dział ogólny „Pro Fide” , w MDŁ, 11 (1936) 1 s. 21, „Zadaniem tego pisma jest omawianie 

spraw związanych z praktycznym duszpasterstwem, głównie w kierunku zwalczania niewiary  
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książki o treści religijnej. Ks. Biskup był przekonany, że dzięki prasie katolickiej 

Słowo Boże i nauka Kościoła dotrze do większej ilości katolików. 
52

 Spośród 

organizacji, jakie działały na rzecz podniesienia moralnego poziomu ludności 

wyróżniały się m. in.: „Regionalny Związek Ziemian dla Obrony Wiary  

i Moralności na Wołyniu”, „Związek Inteligencji Katolickiej”, „Diecezjalne 

Bractwo Nauki Chrześcijańskiej” oraz „Instytut Wyższej Kultury Religijnej”  

w 1932 r.
53

  Ojciec Święty Pius XI bardzo pragnął, aby na terenach Kościoła  

w Europie Wschodniej rozpoczęto dialog z braćmi kościoła prawosławnego oraz 

aby świadczono pomoc w rozwoju Kościoła obrządku bizantyjsko-

słowiańskiego. Aby wypełnić to pragnienie papieża, Bp Szelążek zaprosił do 

pracy w diecezji OO. Jezuitów i OO. Redemptorystów obrządku wschodniego.
54

 

W 1928 r. w Dubnie utworzył Seminarium Wschodnie, przekształcone później 

na Papieskie Seminarium Wschodnie. W 1933 roku założył również Instytut do 

przeszkolenia duchownych prawosławnych, którzy dokonywali konwersji do 

Kościoła Katolickiego. W 1937 r. reorganizując Kurię Biskupią utworzył Sekcję 

Spraw Obrządku Wschodniego. Stolica Apostolska wynagrodziła wszelkie 

starania Biskupa podejmowane w tym kierunku i w 1932r. mianowała go 

Konsulatorem watykańskiej Kongregacji dla spraw Kościołów Wschodnich.
55

 

Sytuacja religijno - moralna katolików w skutek ówczesnych politycznych 

działań prorosyjskich była na niskim poziomie. Brak świątyń katolickich oraz 

                                                                                                                                          
i bezbożnictwa. A ku temu służyć będzie: Oświetlanie zagadnień duszpasterskich w tej 

dziedzinie, uzasadnianie atakowanych prawd dogmatycznych i moralnych, podsuwanie 

gotowych argumentów w szkicach kaznodziejskich, wyjaśnianie wszelkiego rodzaju 
wątpliwości i trudności w życiu parafialnym…” 
52

  K. R. Prokop „Sylwetki Biskupów Łuckich”, Tom 20, Biblioteka „Wołanie z Wołynia”, Biały 

Dunajec - Ostróg, 2001, oraz, Wydawnictwo Biblioteczki, „Biblioteczka Ludu Bożego”, MDŁ, 
3 (1928) 2, s. 110 – 112, „ (…) przystąpiliśmy do wydawania niewielkich książeczek (…). 

Chcemy z nich stworzyć rodzaj biblioteczki treści przeważnie religijnej i narodowej nie 

wyłączając wszakże innej, byleby zgodnej z zasadami Kościoła Świętego. Chcemy by te 
książeczki odpowiadały najżywotniejszym potrzebom ludu naszej diecezji; aby szerzyły wśród 

niego najbardziej znajomość i ukochanie Wiary Świętej oraz gorącą miłość Wielkiej naszej 

Ojczyzny.” 
53

 A. Linowiecka, CST, „Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
i początki jego działalności wychowawczej”, s. 24, praca magisterska, ATK, Warszawa, 1994 
54

  M. Malinowski, B. Kołosok, „ Zarys dziejów diecezji Łuckiej oraz Katedry św. Piotra  

i Pawła w Łucku”, „Na terenie diecezji funkcjonowało również 16 parafii i 10 stacji 
bizantyjsko-słowiańskich oraz 4 parafie greko-katolickie.”, Kalwaria Zebrzydowska, 1993  

s. 25. 
55

 K. R. Prokop, „Sylwetki Biskupów Łuckich.”, Biały Dunajec – Ostróg, 2001 s. 209. 



 

29 

 

duże odległości między kościołami uniemożliwiały katolikom uczestnictwo  

w niedzielnych Mszach św. i korzystanie z sakramentów świętych oraz 

prowadzenia katechez przez kapłanów.
56

 Jedynym czasem, w którym wierni 

mogli wypełnić minimum nakazane przez Kościół i uczestniczyć licznie  

w zgromadzeniach liturgicznych, przystępując do sakramentu pokuty, były 

Święta Bożego Narodzenia i  Wielkanoc. Ten duchowy obraz był konsekwencją 

długich lat prześladowań katolików, szczególnie pochodzenia polskiego, których 

włączano na siłę do Kościoła prawosławnego oraz rusyfikowano wszystko to, co 

było polskie. Krwawe bratobójcze walki i najazdy niszczyły również dobra 

materialne Polaków. Stan majątkowy ludności Wołynia był bardzo ubogi  

z powodu zniszczeń. Cały okres międzywojenny koncentrował uwagę ludności 

przede wszystkim na  odbudowaniu ruin wsi i miast powstałe w wyniku I wojny 

światowej. W miastach były one niewielkie, natomiast wsie były bardzo 

zniszczone.
57

  Rozbiory Polski, wojna, a następnie ich skutki wpłynęły na 

znaczną obojętność religijną, niedbalstwo, lekceważenie przykazań Bożych, 

upadek obyczajów oraz niezgodę między narodowościami zamieszkującymi 

diecezję Łucką. 
58

 

Dla poprawy znikomego czasami kontaktu kapłanów z wiernymi  

w okresie ordynariatu Bpa Szelążka utworzono nowe parafie. Powstały one 

szczególnie na terenach północno – wschodnich, gdzie ich sieć była bardzo słabo 

rozwinięta. Część z nich powstały oddolnie na prośbę wiernych, między innymi 

na terenie osad wojskowych, strażnic KOP-u, osad cywilnych czy kopalni.
59

 

Wszelkie działania ewangelizacyjne i wychowawcze podejmowane przez 

Kurię Biskupią na miarę dysponowanych środków i możliwości, w znacznej 

mierze przyczyniły się do polepszenia warunków bytowych jak i rozwoju 

katolicyzmu w diecezji. Owocem tych przemian była wzrastająca liczba 

                                                
56

 Zob. L. Popek, „Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918 – 1997.” Lublin 
1999 
57

 Tamże. 
58

 A. Linowiecka, CST, „Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
i początki jego działalności wychowawczej”, s. 24, praca magisterska, ATK, Warszawa 1994. 
59

 Zob. L. Popek, „Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918 – 1997.” Lublin 

1999. 
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wiernych 
60

 utworzone Instytuty, grupy młodzieżowe, zrzeszenia dorosłych, 

wydawane czasopisma czy polepszenie warunków szkolnictwa. Dobro to 

okupione cierpieniem, bardzo zmieniło sytuację społeczną i kulturową ludności, 

a szczególnie Polaków. Przemiana tej smutnej rzeczywistości na lepsze niestety 

nie wystarczyła, aby dostatecznie wyeliminować wśród katolików wpływy 

rosyjskiej polityki komunistycznej zwalczającej wiarę w Boga oraz wpływy 

przybywających do diecezji łuckiej sekt. W liście pasterskim „O zwalczaniu 

niewiary” z 1935 r. Ks. Biskup wyraźnie pisał o niebezpiecznej ingerencji 

propagandy antyreligijnej, która w konkretny sposób urzeczywistniała się na 

terenach jego diecezji.
61

 

 

 

1. 3 Wpływ duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 

Wpływ św. Teresy na życie duchowe Biskupa był bardzo wielki jeszcze 

przed prekonizacją.
62

 Kochał On Świętą całym sercem i szukał wszelkich 

możliwych sposobów, aby urzeczywistniać jej doktrynę w swoim życiu jak  

i w życiu tych, których spotykał na swojej drodze. Między innymi starał się  

o portrety Teresy np. na potrzeby jednej z bibliotek warszawskich prowadzonych 

przez Hrabinę Joannę Tyszkiewicz
63

, rozdawał obrazki z relikwiami Świętej, 

które już w diecezji Łuckiej miały ogromne oddziaływanie, a jednym z owoców 

było nawrócenie „pewnej światowej damy”.
64

 W swoich kazaniach bardzo często 

nawiązywał do życiorysu Świętej, zachęcając tym samym do obierania jej jako 

wzoru do naśladowania w życiu codziennym. 

Biskup Szelążek, który pełen obaw obejmował diecezję Łucką, prosił 

Matkę Agnieszkę o wstawiennictwo w intencji jego samego i całej diecezji. Choć 

                                                
60

 M. Malinowski, B. Kołosok, „ Zarys dziejów diecezji Łuckiej oraz Katedry św. Piotra i Pawła 

w Łucku”, Kalwaria Zebrzydowska, 1993 s. 23. 
61

 A. P. Szelążek, Bp. „O zwalczaniu niewiary”  List Pasterski, Łuck, 1935,ArST, E/II – c13  
62

 W. Kopaliński, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem”, 

Warszawa 1994, „Prekonizacja – uroczyste ogłoszenie przez papieża nominacji biskupa”.  
s, 408, kolumna 3. 
63 A. P. Szelążek, „List do M. Agnieszki”, Warszawa 5 IV 1925, ArST, E/II – g. 
64

 A. P. Szelążek, „List do M. Agnieszki”, Warszawa 16 X 1924, ArST, E/II – g. 
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był świadomy swych umiejętności kierowniczych, to dla pomyślnego sprostania 

wielu zadaniom i reformom, jakie były konieczne w diecezji, pragnął powierzyć 

te sprawy Bożemu orędownictwu. Ówczesne czasy były bardzo trudne  

i niespokojne dla Kościoła Katolickiego, a różnego rodzaju zagrożenia, z jakimi 

się borykał, były także powodem wielkiego zobojętnienia 
65

 katolików,  

a w znacznej mierze nawet zaprzestania praktykowania wiary. Źródłem takiej 

sytuacji moralnej i religijnej był lęk przed represjami, a także mocny wpływ 

ruchów sekciarskich. 
66

 Opatrzność Boża sprawiła, że w tym czasie świat 

dowiedział się o duchowym geniuszu św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux, 

której „Dzieje duszy” 
67

 począwszy od Francji, czytały miliony wierzących  

w całej Europie. 
68

 

Biskup Szelążek znany był ze swej rzetelności, uczciwości  

i autentyczności, dlatego najpierw sam chciał poznać Teresę, aby później, gdy 

będzie to słuszne i potrzebne, zapoznać z jej doktryną wiernych. Tę nowo 

odkrytą osobowość i duchowość zarazem zgłębiał, uczestniczył w procesie 

beatyfikacyjnym
69

 a dwa lata później kanonizacyjnym
70

 w Rzymie, po czym udał 

się do klasztoru sióstr Karmelitanek Bosych w Lisieux, gdzie spędził dwa 

tygodnie. Pobyt ten okazał się swoistym czasem rekolekcyjnym, podczas którego 

Biskup wszedł w głębię „małej drogi”, o której dowiadywał się z rozmów z jej 

                                                
65

 A. P. Szelążek, „Ewangelia na uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Diecezji 
Łuckiej.” MDŁ, 12 (1937) 8, s. 626 „W naszych czasach trudno jest się uświęcić, bo niemal 

wszyscy w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy zarażeni obojętnością religijną, pychą, 

nieposłuszeństwem i ciasnym samolubstwem.” 
66

 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki, Warszawa 21 XII 1925, ArST E/IV-g, ”Wiele się mówi 

o bardzo żywej propagandzie pewnej doktryny sekciarskiej, na wpół rosyjskiej, na wpół 

niemieckiej, zwanej sztundyzmem (studa).” 
67

 K. Meester , ocd, red. „Teresa z Lisieux. Życie. Nauka. Środowisko.”, Kraków, 1997.” s. 287 

„30 września 1898 r. Ukazują się Dzieje Duszy w nakładzie 2.000 egzemplarzy. Co roku trzeba 
będzie wznawiać ich wydanie...” WKB Kraków 1996. 
68

 A. P. Szelążek, „Rozporządzenia Władz Duchownych miejscowych” , MDŁ, 1 (1926) 3, s. 130 

– 134 „Opatrzność Boża podaje ludzkości niezliczone środki postępu na drogach wiodących do 

najwyższych celów.(...) Potężnym środkiem postępu jest przykład jednostek, wyróżniających 
się w szarym tłumie ludzkim przez swoją doskonałość. (...) Dowodem tego postacie Świętych 

wyniesionych w dniach ostatnich na ołtarze. Są oni naczyniami miłosierdzia, w których ukazuje 

Pan Bóg „bogactwa chwały swojej.” 
69

 K. Meester,, red. “Teresa z Lisieux..”, dz. cyt.„ 1910; Otwarcie procesu beatyfikacyjnego; 29 

kwietnia 1923; Beatyfikacja przez Piusa XI.” 
70

 Tamże, „ 17 maja 1925; Kanonizacja w Bazylice Św. Piotra w Rzymie przez Piusa XI.” 
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rodzonymi siostrami i kuzynką
71

, z którymi św. Teresa żyła w tym samym 

klasztorze. Matka Agnieszka, która była Przeoryszą
72

 wspólnoty, bardzo mu  

w tym pomagała i kiedy przyszła taka potrzeba wspierała również materialnie, 

kiedy przygotowywał wiernych do przyjęcia św. Teresy jako drugorzędnej 

Patronki diecezji łuckiej.
73

 M. Agnieszka służyła Biskupowi również pomocą 

duchową, dzieląc się radą i wskazując kierunek ku  małej drodze, czego 

dowodem jest zachowana korespondencja. 

Pasterz nie zatrzymywał tego duchowego bogactwa, ale bardzo często 

dzielił się nim podczas kazań czy pisanych artykułów w Miesięczniku. Przez 

liczne listy pasterskie,  zachęcał wszystkich kapłanów do propagowania  

w parafiach nabożeństw do Św. Teresy, odprawiania nowenny, w czasie których 

były głoszone konferencje lub kazania  oraz triduum wraz z procesjami  

i akademiami przed uroczystością Św. Teresy od Dz. J.
74

  Nabożeństwa te 

odbywały się zazwyczaj przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
75

 

Pragnął, aby osoba Świętej powoli, lecz z żywą wiarą była przyjmowana przez 

wiernych. Następnym krokiem, ku rozszerzaniu kultu św. Karmelitanki była 

prośba wystosowana do Kongregacji do Spraw Kultu o ustanowienie Św. Teresy 

drugorzędną Patronką diecezji Łuckiej
76

. Kongregacja w imieniu Ojca Św. 

wydała zezwolenie na nadanie diecezji drugiego Patrona. W 1928 r. decyzją 

Piusa XI diecezja otrzymała również Breve Apostolskie, które zawierało odpusty 

związane z odmówieniem określonych modlitw do św. Teresy od Dz. J.  

W związku z tym przywilejem Ks. Biskup jeszcze bardziej starał się o to, aby 
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 K. Meester Ocd, red. “Teresa z Lisieux. Życie. Nauka. Środowisko.”, Kraków 1997, s. 102, 

112 – 113. 
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 Najstarsza siostra św. Teresy, która po jej śmierci została mianowana z polecenia Stolicy 

Apostolskiej Przeoryszą do końca swego życia. 
73

 A. P. Szelążek,” List do Matki Agnieszki”, 16 X 1924 ArST E/ IV – g. 
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 MDŁ, 1 (1926), s. 124. 
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 Por. A. P. Szelążek, MDŁ, 9 (1928) 3, ”Zarządzenie J. E. Ks. Biskupa Szelążka w sprawie 

przygotowań na pierwsze święto Patronki Diecezji Łuckiej.” s. 387 – 399. 
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B. a. „Anonimowe świadectwo z poprawkami H. Dąbrowskiego”, ArST E.V - b. „Gdy 
nabożeństwo do małej świętej rozszerzone zostało po całej diecezji, wystąpił do Stolicy 

Apostolskiej z prośbą o mianowanie małej świętej drugorzędnym patronem diecezji 

łuckiej.(pierwszym był św. Stanisław ze Szczepanowa). Odtąd, co roku przed świętem małej 
Tereni, wówczas 03. 10 sprowadzał do Katedry w Łucku z Krakowa Ojców Karmelitów  

i odprawiała się dziewięciodniowa nowenna z kazaniem i błogosławieństwem Najświętszym 

Sakramentem.” 
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mała droga była na wszelki możliwy i dostępny sposób poznana i wprowadzana 

w codzienne życie diecezjan. Wraz ze swymi oddanymi współpracownikami 

kurialnymi przygotował odpowiedni program i metody dla każdej grupy 

wiekowej, by rzeczywiście nowa Patronka była kimś realnie obecnym w ich 

życiu. Zostały one wydane w tzw. „Jednodniówce”, 
77

 okólnikach skierowanych 

do Księży Proboszczów, Prefektów Szkół i Zgromadzeń Zakonnych oraz  

w Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim.
78

 Do księży Proboszczów, Prefektów, 

Rektorów kościołów wydał liczne wytyczne pastoralne, które miały ułatwić 

urzeczywistnienie tego świątecznego dnia oraz aby wydało ono wiele owoców, 

mając na uwadze jeden cel.
79

 

Dla młodzieży szkolnej zostały zatwierdzone Kółka Św. Teresy na terenie 

diecezji z błogosławieństwem Piusa XI. Grupy te działały już m.in. w Warszawie 

i Krakowie.
80

 W diecezji łuckiej prowadzone były przez świeckich z powodu 

braku kapłanów lub częstej nieobecności proboszczów mających zbyt wiele 

obowiązków. Należały do nich dziewczęta w różnym wieku, które na 

spotkaniach poznawały życiorys św. Teresy oraz  zgłębiały jej duchowość. 

Tereski, bo tak też je nazywano, brały czynny udział we wszelkich 

uroczystościach kościelnych np. przygotowując ołtarze do procesji Bożego Ciała 

oraz biorąc udział w niej niosąc chorągwie, feretrony, poduszki i sypiąc 

kwiatki.
81

 

Ks. Biskup poznawszy św. Teresę bardzo ją pokochał, ponieważ zobaczył 

w niej odpowiednią dla siebie oraz swoich zniechęconych i zmęczonych 

represjami diecezjan kierowniczkę duchową. Stawiając wiernym wymagania 

odnośnie kultu Teresy, sam nie pozostawał w tyle, lecz pracował nad swoim 

charakterem. W listach  do Matki Agnieszki, zachwycał się Teresą, czytając 
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 J. Szych, red. „Jednodniówka”, Łuck, 1928 W całości poświęcony Św. Teresie od Dzieciątka 

Jezus, w którym były zamieszczone gotowe materiały zawierające teksty konferencji oraz 
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 MDŁ, 3 (1928) 9. 
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80 MDŁ, „Płatki Róż” 4 (1927) 3, s. 6. 
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 U. Stańczyk, „List do ks. G. Sagana, świadectwo na temat kultu św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus na Wołyniu,” 8 luty, 1999 r. Trzcianka, ArST, b. s.  
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również Jana od Krzyża, którego dorobek duchowy wpłynął na życie 

wewnętrzne i pisma Świętej. Ks. Bp Szelążek chciał tak jak ona oczyszczać 

swoje najtajniejsze pragnienia, by stawać się małym przed Bogiem i dla Boga.
82

 

W jednym z listów do M. Agnieszki nazywa siebie „małym biskupem polskim”
83

 

lub „najpokorniejszym sługą”.
84

 Pisał o wszelkich trudnościach jakie przeżywał, 

a w zamian w odpowiedziach otrzymywał ciągłe zapewnienie, że św. Teresa jest 

głęboko przejęta jego osobistymi problemami jak i sprawami diecezji. Matka 

Agnieszka pisała to z całą pewnością, ponieważ dobrze znała swoją świętą 

siostrę i wiedziała z jak wielkim zaangażowaniem przystępowała do 

wykonywania wszelkiej zleconej pracy żyjąc jeszcze w klasztorze.
85

  

Proste środki, których Biskup używał do rozpowszechniania nabożeństwa 

do małej Teresy, następnie kształtowanie się relacji z Bogiem na fundamencie 

chrystologicznym przedstawionym „oczyma” Karmelitanki, miało się okazać 

pomocne dla wielu katolików podczas represji sowieckiej, trwającej od września 

1939 r. do sierpnia 1941 r. Dowodem tego są świadectwa pozostawione przez 

nielicznych, którzy przeżyli wojnę, a swoje ocalenie zawdzięczają opiece 

Świętej.
86
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 A. P. Szelążek,” List do Matki Agnieszki”, 16  X 1924, Warszawa, ArST sygn. E/ IV – g,  
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 A. P. Szelążek, „List do M. Agnieszki, 3 IX 1924, ArST sygn. E/ IV – g,  
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  Takim podpisem Biskup kończy prawie każdy list. 
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 M. Agnieszka od Jezusa, „List do Ks. Bpa, A. P. Szelążka”, Karmel w Lisieux, 18 październik 

1928 r. „Wreszcie użyczona została łaska i nasza droga mała Święta stałą się Patronką Waszej 

Diecezji, Ekscelencjo! Ach, gdyby Ekscelencja wiedział, jak wspaniale potrafi ona wykonywać 
swe obowiązki! Proszę Ją o to, ale to nie potrzebne, tak bardzo Jej serce ku temu jest skłonne!” 
86

 J. Zalewski, „Stałą się omyłka...” Wspomnienia z niewoli sowieckiej wrzesień 1939 – 
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Rozdział II:  

Duszpasterski program wychowania religijnego  

w szkołach podstawowych i średnich. 

 

Niniejszy rozdział ma na celu z analizowanie jakości pracy katechetyczno 

- wychowawczej księży prefektów oraz katolickich nauczycieli świeckich,  

a także wyłonienie środków i metod używanych w duszpasterstwie szkolnym, 

które były pomocą do formowania w sercach wychowanków hierarchii wartości 

chrześcijańskich. 

Ks. Biskup mimo podeszłego wieku był młody duchem. W swej pracy 

naukowej i duszpasterskiej poświęcił wiele miejsca tematyce chrześcijańskiego 

wychowania dzieci i młodzieży. Ich los w tych ciężkich czasach nie był mu 

obojętny,
87

 ponieważ zdawał sobie sprawę, że antychrześcijańskie ideologie były 

wprost skierowane na nieukształtowane jeszcze charaktery młodych ludzi.  

W swych listach pasterskich
88

 czy też podczas wizytacji parafialnych dawał 

wiele dowodów umiłowania dzieci oraz młodzieży.
89

 Wiedział, że są oni 

przyszłością Kościoła i wierzył, że wezmą udział w Jego odnowie, kiedy skończy 

się walka o wolność zewnętrzną oraz gdy upadną systemy zbudowane na 

ludzkich osiągnięciach, naturalizmie i materializmie.
90

 Angażował wszystkich 

katolików i duchowieństwo odpowiedzialnych za wychowanie i formację 

młodego pokolenia na terenie diecezji, aby w oparciu o ich doświadczenia, 

wspólnie utworzyć odpowiedni program duszpasterski.
91

 

Ten temat został podjęty również na Synodzie Diecezjalnym oraz we 

wszelkich odezwach do opiekunów różnych stowarzyszeń czy grup 
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zespoli w chrześcijańskiem, prawdziwem „Świętych Obcowaniu”, ArST, E/ III - 12 / 18. 
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 Por. Kronika, „Wizytacja Pasterska w roku 1928. Łanowce”. MDŁ, 3 (1928) 8, s. 368 – 373. 
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 Zob. A. P. Szelążek, „Walka o duszę dziecka”, W: Wiązanka literacka ziemi polskiej, Płock, 
1913, s. 33 - 49; „List Pasterski do Młodzieży”, Łuck, 1938, s. 1 – 75, ArST, E/II – c. 
91 Por. A. P. Szelążek, Odezwa do duchowieństwa w sprawie czuwania nad wypełnianiem 

Synodu.”, MDŁ, 3 (1928) 6, s. 265 – 268. 
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młodzieżowych. Pasterz łucki świadomy sytuacji religijno – moralnej ludzi 

dorosłych, a szczególnie nauczycieli i wychowawców katolickich, od których 

rozpoczął formację, miał na celu pomóc młodzieży, by we właściwy sposób 

zbliżyła się do Boga, Kościoła i drugiego człowieka. 

 

 

2. 1 Formacja religijna nauczycieli. 

 

Wiek XIX charakteryzował się silną koncentracją środowisk naukowych 

na wypracowaniu modelu wychowaniu młodego pokolenia w rodzinie i w szkole. 

Była to również jedna z podstawowych dziedzin rozważanych przez większość 

Biskupów tamtego okresu, nie wyłączając Ks. Bpa A. P. Szelążka, który wiele 

miejsca w swej twórczości pisarskiej i duszpasterskiej poświecił temu 

tematowi.
92

 Dotknął on również bardzo ważnej sfery jak chrześcijańska formacja 

nauczycieli, którzy byli nieodłącznymi współpracownikami wraz z rodzicami  

i duchowieństwem w życiu religijnym dzieci i młodzieży. Ks. Biskup miał 

wielkie oczekiwania wobec katolickich nauczycieli, dlatego starał się, aby w jego 

diecezji były organizowane spotkania i rekolekcje. 

W formacji nauczycieli Ordynariusz Łucki był bardzo wierny zaleceniom 

Stolicy Apostolskiej, dlatego w Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim 

publikowane były wszystkie odezwy Watykanu i Listy Papieży, aby zapoznać 

wiernych z wytyczonymi wskazaniami, ale również po to, aby mieć 

udokumentowane każde rozporządzenie, obejmujące poszczególne grupy 

zawodowe. Do nich należały między innymi: powołanie w Kurii Sekcję Szkolną,  

obowiązek posiadania misji kanonicznej przez katechetów, przyjęcie 

odpowiednich osób do wykładania nauk chrześcijańskich, organizowanie stałych 

zjazdów katechetycznych w celu poszukiwania wciąż nowych środków do 

postępu w nauczaniu katechetycznym, kursy dla nauczycieli z wykładami, dla 
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 L. Zyner, „Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii.” studium historyczno – 

teologiczne, s. 181, Toruń 1998,  
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pełniejszego i doskonalszego ich wykształcenia oraz powołanie wśród kapłanów 

wizytatorów lekcji religii.
93

 

Takim praktycznym odniesieniem się duszpasterzy w trosce o nauczycieli, 

do wskazań Pasterza było zorganizowanie Dni Sodaliski – Nauczycielki. 

Uroczystość zorganizowana przez moderatora Sodalisek, pod protektorem J. E. 

Bpa Szelążka, miała na celu nie tylko spotkanie się z Ordynariuszem, choć dla 

niego było to bardzo potrzebne i ubogacające doświadczenie, ale po to, aby 

utwierdzić w uczestnikach zjazdu sens ich pracy i poświęcenia, a także ogromną 

wartość tego wysiłku dla Polski i dla Kościoła.
94

 Była to też okazja, aby przez 

zaproszenie wybitnych naukowców w tej dziedzinie, nauczyciele mogli 

wysłuchać ciekawych referatów, ubogacić swoje spojrzenie na rzeczywistość 

szkolnictwa w kraju. 

Kolejnym punktem w formacji było zorganizowanie przez sekcję szkolną 

trzydniowych rekolekcji wyjazdowych dla nauczycieli, wykorzystując 

możliwości Zgromadzeń zakonnych mających swój dom w diecezji, z naukami 

głoszonymi przez zakonnika. Serdeczna i wyciszająca atmosfera zakonna miała 

pomóc nauczycielom odnowić swego ducha.
95

 

Ks. Biskup zaznaczał, że nauczyciele szkół powszechnych zobowiązani 

byli pielęgnować w swoich szkołach Ducha Bożego, aby poziom moralny  

i naukowy był na wysokim poziomie. Do osiągnięcia tego celu potrzebne było 

świadectwo życia religijnego, gdyż było rzeczą naturalną w wychowaniu, że 

młodzi widząc swoich „przełożonych” przystępujących do sakramentów św. lub 

towarzyszących im podczas nabożeństw doszukiwali się, a potem  rozmyślali nad 

Bożymi Tajemnicami i ich związkiem z życiem codziennym.
96

 

                                                
93

 Por. Święta Kongregacja Soboru, Kard. Serafini „Dekret o potrzebie ożywienia gorliwości  
w nauczaniu katechizmu”, MDŁ 10 (1935) 6, s. 151 – 152 lub Acta Apostolich Sedis 5. IV. 35. 

str. 145 
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 K. A. P. „Dni Sodaliski – Nauczycielki”, MDŁ, 10 (1935) 2, s. 60  – 61 „(…) Ks. Biskup 

wykazał, że zwycięstwo nad bezbożnictwem w Polsce zależy od mocy i wartości katolików,  
w których urabianiu tak wielką rolę może odegrać nauczycielstwo katolickie i podkreślił 

godność i posłannictwo nauczycieli porównując je z godnością i posłannictwem kapłana.” 
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 B. a., MDŁ, 3 (1928) 8, s. 368. 
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 Por. A. P. Szelążek, „List pasterski Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Pasterza Diecezji Łuckiej 

do Nauczycielstwa szkół powszechnych.”, MDŁ, 5 (1930) 11, s. 414. 
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Ks. Biskup, porównując zadania nauczycieli z wartością zadań 

kapłańskich, zobowiązał ich tym samym do odwagi w walce o chrześcijańskie 

wychowanie i poglądy w Ojczyźnie. Radził, aby nie używać wielkich 

teoretycznych myśli katolickich po to, aby nimi ukryć swoją bezradność, ale by 

dzielnie iść naprzód, znając sens walki i jej kierunek, który te myśli 

wskazywały.
97

  Chciał tym samym zaznaczyć, że język nauczycieli, szczególnie 

jeśli był on specjalistyczny, w stosunku do uczniów miał się charakteryzować 

prostotą, a wymagania w tym względzie miały być stawiane proporcjonalnie do 

poziomu wieku i wykształcenia dzieci i młodzieży. 

W myśl encykliki Piusa XI „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży”, 

na której opierał się Bp A. P. Szelążek, nauczyciela katolickiego powinny 

cechować: wysoki poziom moralności, wierność tradycji
98

, doskonałość metody 

nauczania zgodna z wiarą katolicką oraz miłość Boża do dzieci i młodzieży.  

W encyklice papież docenia rozsądne wysiłki nauczycieli, którzy mądrze kierują 

pragnieniami i ambicjami młodych, polecając im tylko te środki, które 

pozostawią w ich sercach fundament do dobrych i wartościowych przedsięwzięć 

w wieku dorosłym. Ten nadzór ma się odbywać w sposób delikatny  

i w społeczeństwie, aby nie izolować młodzieży od świata, bo to w nim mają się 

zbawić. 
99

 Model, który proponował Ojciec Święty, był pierwszym krokiem do 

tego, aby jak pisał Tertulian, młodzież stała się „współwłaścicielami świata, a nie 

błędu.”
100
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 A. P. Szelążek, „List Pasterski Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Pasterza Diecezji Łuckiej do 

Nauczycielstwa szkół powszechnych.” MDŁ, 5 (1930) 11, s. 410 – 418, ArST, E/II – c13. 
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 Pius XI, „O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży”, s. 63 „Rozchodzi się tu głównie  
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 Tamże, s. 64 – 65. 
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 Tamże, s. 66. 
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2. 2 Szkolne zadania duchowieństwa. 

 

Pod wpływem Pasterza łuckiego, w szkołach polskich duchowni 

opiekunowie młodzieży mieli za zadanie przede wszystkim tworzenie takich 

struktur duszpasterskich, które w ówczesnej rzeczywistości byłyby realne do 

wykonania. Kuria Diecezjalna poczyniła konkretne działania w kwestii 

przygotowania programu oraz potrzebnych materiałów, wskazujące kierunek,  

w którym mieli iść kapłani wraz z dziećmi i młodzieżą.
101

 Kapłani mieli również 

możliwość kształcenia swojej wiedzy praktycznej na różnych proponowanych 

kursach, których ogłoszenia zamieszczano w Miesięcznikach Diecezjalnych 

Łuckich. Kursy te dotyczyły rozważań na temat postawy dobrego duszpasterza, 

umiejętności budowania wspólnoty parafialnej, organizacji praktyk religijnych  

w parafii, współpracy ze świeckimi oraz Zgromadzeniami zakonnymi oraz 

wieloma innymi zagadnieniami z teologii pastoralnej.
102

 Zdobyte umiejętności 

duszpasterskie były bardzo cenne w pracy z młodzieżą szkolną mając na uwadze 

uwarunkowania ekonomiczne i społeczne katolików na Wschodzie. Aby te 

zadania mogły być wykonane dobrze, każdy prefekt musiał gruntownie 

przygotowywać się do wykładów, szczególnie w starszych klasach, świadczyć 

życiem to, co głosił na lekcji religii.
103

 

Księża mieli się postarać, aby w każdej szkole średniej działała Sodalicja 

Mariańska, natomiast osoby, które nie czuły się dobrze w tej duchowości, miały 

do wyboru spotkania organizowane w ramach kółka apologetyczno – etycznego. 

Młodsi uczniowie mogli pogłębiać swoją wiarę, należąc do Kółek: „Św. Teresy”, 

„Dzieciątka Jezus”, „Anioła Stróża”, Żywego Różańca” oraz „św. Stanisława 

Kostki”. Te grupy swoją formacją miały przygotowywać następne pokolenia do 

wstępowania w szeregi Sodalicji Mariańskiej.
104
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 A. P. Szelążek, ”Zadania Księży Prefektów na rok szkolny 1926/27.”, MDŁ, 1 (1926) 2,  

s. 75 
102

 Zob. Dział nieurzędowy, „Program kursu duszpasterskiego w Poznaniu.”, MDŁ, 2 (1927) 

11, s. 733 - 734 
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 Por. Kronika Diecezji Łucko – Żytomierskiej, Rok I, grudzień, zeszyt 1, s. 12, ArST, E/VI – 
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 A. P. Szelążek, „Organizacje religijne”, w „Zadania szkolne duchowieństwa”, MDŁ, 1 
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Kapłani mieli spełniać obowiązki nauczyciela wykazującego znajomość 

pedagogiki i metodyki oraz jako duszpasterze – wychowawcy wprowadzając 

praktyki religijne, dbając o dobry stosunek ze szkolnym gronem pedagogicznym 

oraz z rodzicami uczniów, przeciwstawiając się różnym zgorszeniom.
105

 

Jednym z zadań było utworzenie katalogu książek odpowiednich dla 

młodzieży, z których księża korzystali w pracy dydaktycznej na katechezie 
106

 

oraz pisemne podsumowanie każdego roku pracy katechetycznej ujęte  

w szkolnych  sprawozdaniach, które miały za cel przybliżać Pasterzowi sytuację 

dzieci i młodzieży, a Księży Prefektów mobilizować do wprowadzania m. in. 

pastoralnych zadań uchwalonych na Synodzie Diecezjalnym.
107

 Księża mieli 

więc ogrom pracy, związany z zapoznaniem się z ówczesnymi nowościami 

odnośnie metod wychowawczych, wypełniając równocześnie wymagania 

programowe duszpasterstwa szkolnego wypracowanego na Synodzie.
108

 Ponad to 

każdy Kapłan musiał przesłać do Kurii szczegółowy plan lekcji religii.
109

 

Radością były dla Biskupa wiadomości o tym, że księża uczący  

w szkołach religii oprócz samej katechezy organizowali w szkołach 

nabożeństwa, pogłębiając w dzieciach prawdziwą pobożność i wrażliwość na 

obecność Pana Boga w codzienności. 
110

 Praca duszpastersko – wychowawcza 

kapłana miała prowadzić również do zaangażowania się samych podopiecznych, 

aby wykształcić w nich mechanizmy samowychowawcze, co wiązało się  

z dodatkowym trudem, ponieważ połączenie wychowania z samowychowaniem 

jest bardziej kształcące i rozwijające człowieka. Ks. Biskup apelował również do 

duchowieństwa diecezji łuckiej, aby wraz z nauczycielami tworzyli jedność, aby 

nauczanie i wychowanie miało jeden kierunek i dążyło do jednego celu. 

Niezachwiana jedność stwarzała bowiem mocny fundament, jeśli była oparta na 

nauce Chrystusa. On będzie działał wtedy, kiedy w swej niemocy i bezradności 
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 A. P. Szelążek, „Szkolne zadania duchowieństwa.”, MDŁ, 1 (1926) 2, s. 74. 
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 Zob., MDŁ., 1 (1927), s. 27. 
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 Zob. A. P. Szelążek, „Sprawozdanie szkolne za 1927 r.”  MDŁ, 3 (1928) 3, s. 134 – 137. 
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  A. P. Szelążek, Bp. „Sprawozdanie…”dz. cyt. s. 135. 
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połączą siły kapłani i katoliccy nauczyciele.
111

 Wśród nauczycieli , którzy byli 

zwolennikami wychowania naturalistycznego, a więc niekatolików, kapłani mieli 

być świadkami pokoju i pojednania. Ich stosunek do tych nauczycieli miał być 

jeszcze bardziej serdeczny i bez żadnych uprzedzeń.
112

 

W specjalnie wydanych okólnikach w ramach działalności różnych sekcji 

w Kurii, Księża otrzymywali pastoralne rozporządzenia odnośnie organizowania 

Uroczystości religijnych związanych szczególnie z dziećmi. Chodzi tu między 

innymi o organizowanie Uroczystości I Komunii Świętej
113

  czy dnia Patronki 

Diecezji św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
114

 Kapłani byli zobowiązani 

dostosować się do tych zaleceń, aby każde dziecko mogło przeżyć te uroczyste 

dni jak najlepiej i mogło powracać do tych chwil, kiedy przyjdzie czas próby  

w życiu duchowym. 

Księża prefekci byli zobowiązywani również do okazywania czynnej 

troski o warunki domowe dzieci i młodzieży, a więc ich obowiązki dotyczyły nie 

tylko terenu szkolnego. Dobre wychowanie młodzieży będzie miało miejsce 

tylko przy współpracy z jej naturalnym domowym środowiskiem, natomiast 

każdy rozdźwięk między tymi dwoma instytucjami będzie wprowadzał chaos  

w kształtowaniu charakteru młodego pokolenia,
115

 który z kolei był źródłem 

wielu ran w ich sercach. Jak pisał Ks. Biskup jedynym działaniem, które mogło 

polepszyć współpracę rodziców z gronem pedagogicznym, było podniesienie 

kultu rodziny i doprowadzenie do wzajemnego zrozumienia się.
116
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  Por. A. P. Szelążek, MDŁ, 5 (1930) 11, s. 418. 
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Każda inicjatywa duszpastersko – wychowawcza Ks. Biskupa była oparta 

na fundamencie Pisma Świętego, nauczania Magisterium Kościoła
117

, na 

encyklice Piusa XI  „Divini illius magistri”
118

 oraz zdobytej wiedzy z zakresu 

psychologii i pedagogiki. Głębokie umiłowanie Kościoła, było źródłem 

umiłowania człowieka, który w okresie upadku wartości wyższych oraz nowych  

i nie zawsze dobrych metod wychowawczych potrzebował pomocy odpowiedniej 

do pełnionych funkcji w społeczeństwie. Jako Pasterz Kościoła lokalnego miał 

obowiązek koncentrować swą misję przede wszystkim na wychowaniu, a tym 

samym przyczyniać się do wypełniania wychowawczego posłannictwa Kościoła 

katolickiego.
119

 

 

 

2. 2. 1 Zagrożona pozycja społeczno – religijna dziecka  

wyzwaniem dla duszpasterzy. 

 

Ks. Biskup zdawał sobie sprawę, że gruntowna przemiana społeczeństwa 

łuckiego, która była pod silnym wpływem komunizmu stalinowskiego, dokona 

się przez katolickie wychowanie dziecka, począwszy od I komunii św., ponieważ 

w tym wieku zaczyna ono wchodzić świadomie w życie religijne. 
120

 Dzieci były 

również celem antychrześcijańskich ideologii grup politycznych lub 

stowarzyszeń świeckich – prywatnych.
121

 Jak pisał w artykule „Walka o duszę 

dziecka”, Kościół musiał podjąć wszelkie starania, zgodnie ze swoim 

posłannictwem danym przez Jezusa Chrystusa, który stawia dziecko jako wzór 

tego, który wejdzie do Królestwa Bożego,
122

 aby obronić umysły i serca 

najmłodszych przed deformacją czy wykorzenieniem „pierwiastka 

nadprzyrodzonego.” Kolejnym zagrożeniem dla wychowania młodego pokolenia 
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  Święta  Kongregacja Soboru, prefekt, I. Serafini, „Dekret o potrzebie ożywienia gorliwości 

w nauczaniu katechizmu.”, MDŁ, 10 (1935) 6, s. 143 – 154. 
118

 Pius XI, enc. “Divini illius magistri”, 31 XII 1929, wyd. Jedność, Kielce. 
119

  Zob. Pius XI, enc. “Divini illius magistri”, 31 XII 1929, wyd. Jedność, Kielce. 
120

 Por. A. P. Szelążek, „Walka o duszę dziecka”, s. 33-49,  artykuł opublikowany w: „Wiązanka 
literacka ziemi płockiej.”  Wyd. I, Płock 1919.  
121

 Tamże. 
122

 Mt 18, 5. 



 

43 

 

w duchu chrześcijańskim było masowe poddanie się pedagogów prawu 

Rousseau, który dążył do wychowania wyłącznie naturalistycznego. Życie 

nadprzyrodzone zostało przez niego  wyeliminowane, a religijność, która jest 

wpisana w naturę człowieka, przyjęta wyłącznie za naturalistyczną. W praktyce 

przekładało się to na wychowanie ku: ukochaniu prawdy, dobra, piękna  

z pominięciem „dogmatów jakiejkolwiek religii”.
123

 Wiek XIX został nazwany 

przez Ellen Key
124

 „Stuleciem dziecka” dlatego terenem walki przeciwko Bogu 

była również szkoła. Trafnie to  ujął Leon XIII w  swoich  słowach wyrażających 

obawę o przyszłość poziomu liczebnego i moralnego świata chrześcijańskiego.
125

 

Doświadczenia Bpa Szelążka z okresu płockiego, zwłaszcza kiedy 

organizował szkoły rzemiosła dla chłopców oraz dziewcząt, Szkołę Początkową  

i Ochronki, zaowocowały na terenie diecezji Łuckiej, gdzie położenie dziecka 

było bardzo niekorzystne dla przyszłego rozwoju społeczeństwa wołyńskiego.  

Z relacji listownych księży pracujących w diecezji żytomierskiej, która w latach 

czterdziestych nie posiadała Ordynariusza ani Wizytatora Generalnego, a była 

pod jurysdykcją diecezji Łuckiej wynika, iż dzieci były zmuszane do 

odmawiania „pacierza ruskiego”
126

 oraz z powodu braku kapłanów masowo 

chrzczone i w zbyt krótkim okresie czasu przygotowywane do I Komunii świętej. 

Brakowało tam podstawowych książeczek do nabożeństwa oraz innych 

sakramentaliów 
127

, co w konsekwencji mogło być jedną z wielu przyczyn zaniku 

głębszej świadomości przeżywania obecności Bożej u znacznej liczby wiernych. 

Na wsi, gdzie proboszczowie nie nauczali religii z powodu wielu obowiązków, 

wyręczali ich nauczyciele świeccy, którzy z kolei nie mieli wystarczającego 

przygotowania teologicznego. Wielu nauczycieli nie posiadało nawet misji 

                                                
123

  Por. A. P. Szelążek, „Walka o duszę dziecka”, Płock, 1931 
124

 Ellen Key, (1849 – 1926), szwedzka pisarka, działaczka ruchu kobiecego i pedagog, 
propagatorka skrajnie indywidualistycznego wychowania. W książce „Stulecie dziecka” 

nawiązując do idei Rousseau wystąpiła w obronie praw dziecka; twierdziła, że założeniem 

wszelkiego wychowania powinno być pozostawienie rozwoju dziecka samej naturze. wyd. pol. 

1928, Zob. PWN, t. V, s. 280, Warszawa 1965 
125

 Leon XIII, „Szkoła jest polem walki, na którym rozstrzygnąć się ma pytanie, czy 

społeczeństwo będzie nadal chrześcijańskim?...”, dz., cyt. 
126

 S. Dobrzański, Ks., list do Ks. Bpa, A. P. Szelążka, 27. 10. 1941, Żytomierz.  
127

 B. Horaczek, „List do Ks., Bpa, A. P. Szelążka”, ArST, b. s., „Polacy, którzy tyle lat cierpieli 

ucisk sowiecki, proszą nas o medaliki, obrazki, różańce itd. (...) których my oczywiście nie 

mamy.” Rokitno, 17 XI 1941. 
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kanonicznej, uprawniającej do nauczania religii. Ks. Biskup dostrzegał jeszcze 

jeden problem, który utrudniał dzieciom zdobywanie wiedzy religijnej i formacji 

chrześcijańskiej w szkołach. Na Wołyniu istniało wiele szkół tzw. 

„utrakwistycznych”,
128

 które pozostawały pod kierunkiem nauczycieli 

niewierzących.
129

 Ks. Biskup zadawał sobie sprawę, że temat wychowania dzieci 

w wierze katolickiej i wejścia kapłanów na teren szkoły mógł sprawiać wiele 

problemów, jednak nie chciał się poddawać i wszelkie trudności z tym związane 

księża mieli natychmiast zgłaszać Kurii, której przedstawiciel zajmował się tym 

osobiście.
 130

  Kiedy władze rosyjskie nie zgadzały się na naukę religii w szkole, 

tylko w Kościele, Ks. Biskup osobiście pisał podania do Komisarza Oświaty 

Ukraińskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki w Kijowie, aby zmienić ten 

ukaz z powodu niemożności praktycznych. Biskup był bardzo dobrym 

dyplomatą, dlatego opierając się na rozwiązaniach tego problemu z innych 

krajów laickich takich jak: Francja czy Niemcy, udało mu się przekonać 

Komisarza i wyjednać pozwolenie nauki katechezy w szkole, a szczególnie  

w szkołach polskich.
131

  Wszelkie inicjatywy kapłanów organizowane w ramach 

katechezy miały pomóc dzieciom nauczyć się modlić „w duchu Kościoła oraz 

przyzwyczaić myśleć, czuć i żyć po chrześcijańsku.”
132

 

Wydaje się, że wszystkie działania Biskupa skierowane w stronę dziecka, brały 

swoje źródło i siłę z fragmentu Nowego Testamentu, w którym Jezus mimo 

zmęczenia strofuje swoich uczniów, którzy z troski o Mistrza nie pozwalali 

                                                
128 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych”, 

„Wiedza Powszechna”, Warszawa, 1994 r. „Utrakwizm – doktryna religijna, kalikstynów; 

system szkolny dwujęzyczny łączący nauczanie klasyczne z matematyczno – przyrodniczym.” 
129

 A. P. Szelążek, „Sprawozdanie szkolne za 1927 r.”, MDŁ 2 (1927) 3, s. 134 - 137 
130

 Tamże.  
131

 Por. Szelążek, „Do Pana Akademika Tyczny Komisarza Ludowej Oświaty Ukraińskiej 
Radzieckiej Socjalistycznej Republiki w Kijowie”, Łuck, 22 IV 1944 r. Nr 71 „Miejscowe 

radzieckie władze szkolne uznały za właściwe wykładanie uczniom religii w kościele. Praktyka 

jednak wykazuje, że takie rozwiązanie powyższego zagadnienia jest daleko niedostatecznie: 

przestrzeń bowiem pomiędzy szkołami z kościołem nieraz duża, dlatego znaczna ilość dzieci 
szkolnych nie może brać udziału w lekcjach religii; lekcje muszą być w kościele w godzinach 

popołudniowych ze  względu na to, że z rana w kościele są nabożeństwa (…); w okresie 

jesiennym, zima i wiosną z racji niepogody, chłodu, braku należytego obuwia i ubrania, 
wczesnego zmroku itd. Wobec powyższych warunków program lekcji religii nawet i w połowie 

nie może być przerobiony z młodzieżą szkolną.” 
132

 A. P. Szelążek, „Zadania Księży Prefektów na rok szkolny 1926/27”, MDŁ 1 (1926) 2, s. 75. 
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przyprowadzać dzieci do Niego.
133

 Każde z działań Ordynariusza, wiązało się 

czasami z poważnym ryzykiem, i miało na celu odpieranie ataków tych, którzy 

chcieli przeszkodzić w rozwoju i praktykowaniu wiary u dzieci. 

 

 

2. 2. 2 Zadania duszpasterzy odpowiedzialnych  

za formację intelektualną i religijną młodzieży. 

 

Bp Szelążek w swym słowie kierowanym do młodzieży nie bał się 

rozbudzać w nich wielkie dążenia i stawiać wymagania o jeden stopień wyżej po 

to, aby wzmocnić młody „kręgosłup” odpowiedzialności za siebie, drugiego 

człowieka i całą Ojczyznę.
134

 Pisał: „Młodzieży przezacna! Ty zdolną jesteś 

podjąć zadania stworzenia na przyszłe szeregi lat jedności narodowej, która  

w Tobie najpierw pierwowzór i zapoczątkowanie znaleźć winna, a która żyje 

nade wszystko ofiarnością z własnej ambicji, sprawiedliwością w oceanie zasług 

współbraci, ich szczerym uznaniem, panowaniem nad sobą, szlachetnym 

podporządkowaniem się względem dobra ogólnego!” 
135

 

Do kapłanów apelował, aby w sposób stanowczy przeciwstawiali się 

wpływom antychrześcijańskim, które mogłyby dosięgnąć młodzież oraz by 

mimo różnych trudności nie poprzestawali tylko na tym co konieczne w swej 

pracy wychowawczej. Otrzymali oni również pozwolenie ze strony Kurii na to, 

aby dla dobra powierzonej im misji wykorzystywali wszelkie możliwe i dobre 

środki, aby wzbudzać wśród młodzieży Bożego ducha i zapał do pracy 

apostolskiej w środowisku, w którym żyli.
136

 Dla osiągnięcia tego celu, podczas 

spotkań z młodzieżą czy organizowanych nabożeństw z jej udziałem, kapłani 

mieli się wystrzegać formalizmu, oficjalności i martwoty.
137

 Na podstawie 

                                                
133

 Por. Mt  19, 13 - 15 
134

 Por. A. P. Szelążek, „List pasterski Do młodzieży Sursum corda!”, Łuck, 1938 r.  
135

 A. P. Szelążek, „Do ukochanej młodzieży Wołyńskiej”, MDŁ, 1 (1926) 2, s. 74. 
136

 A. P. Szelążek, „Zadania szkolne Duchowieństwa” MDŁ, 1 (1926) 2, s. 74 ”Niemniej 
rozumieć to musimy my i wykorzystać swoje stanowisko, póki jeszcze suknia nasza nie jest, jak 

gdzie indziej bywa, przeszkodą do zdobycia dusz, lecz toruje nam do tych dusz drogę.” 
137

 A. P. Szelążek, „Zadania Księży Prefektów na rok szkolny 1926/27.” MDŁ, 1 (1926) 2, s. 75 
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sprawozdania podsumowującego rok 1927, Bp Szelążek stwierdził, że bardzo 

ważną rzeczą jest zrozumienie przez księży idei wychowania. W okresie 

międzywojennym była ona bardzo zaniedbana, poczynając od  pierwszych 

wychowawców - rodziców, dla których ważniejszą troską było przede wszystkim 

zapewnienie rodzinie podstawowych potrzeb materialnych. Zamożność na 

Kresach Wschodnich była bowiem na niskim poziomie, co niejednokrotnie 

doprowadzało do sytuacji patologicznych. Taka rzeczywistość rodzin ubogich 

była powodem zaniedbania odpowiedniego wychowania religijnego, zdrowych 

zasad i postaw moralnych.
138

 Bardzo często tym czynnikiem wychowującym był 

Kościół, w osobie kapłana, jako jedyne źródło wzrostu wartości w duszach dzieci 

i młodzieży. Szkoła pod względem psychologicznym i pedagogicznym również 

nie była przygotowana na to, aby nieść pomoc młodemu pokoleniu  

w pokonywaniu problemów dotyczących rozwoju fizycznego jak i psychicznego 

oraz radzeniu sobie z wewnętrznymi ranami zadanymi przez rodzinne tragedie, 

lub historyczne wydarzenia.
139

 

Kolejnym staraniem ze strony duchowieństwa o duchowy wzrost 

młodzieży, a także o ukazanie im swego miejsca i zadania w Kościele, były co 

roku organizowane Diecezjalne Dni Młodzieży w dniu św. Stanisława Kostki.
140

 

Z tej okazji zostały wydane przez Kurię oraz samego Ordynariusza pisma  

o charakterze wychowawczym skierowane do młodzieży lub do kapłanów, aby 

uświadomili młodych o duchowych korzyściach z udziału w tych 

uroczystościach.
141

 

Oprócz młodzieży szkolnej, z którą kapłani spotykali się na katechezie, 

trzeba było zająć się również tą, która nie chodziła do szkoły, z różnych 

względów lub studentami, czy młodzieżą pracującą. Co należy uczynić, aby tę 

młodzież zgromadzić blisko Boga przy kościele? Kuria  w tej kwestii nie 

                                                
138

 Por. A. P. Szelążek, „Polecenie Krucjaty Eucharystycznej”, MDŁ 3 (1928) 2, s. 71 - 73 
139

 A. P. Szelążek, „Walka o duszę dziecka”, W: Wiązanka literacka ziemi polskiej, s. 33 – 49, 
Płock 1931 
140

 A. Jarosiewicz, „Organizowanie Komitetów obchodu uroczystości św. Stanisława Kostki.” 

MDŁ 1 (1926) 2 
141

  S. Żukowski, „Warunki uzyskania odpustu Jubileuszowego dla młodzieży szkolnej”, 

„Nabożeństwo w dniu św. Stanisława Kostki”; „Organizowanie Komitetów obchodu 

uroczystości św. Stanisława Kostki”, MDŁ, 1 (1926) 2, s. 82 - 83 
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tworzyła nowych stowarzyszeń, ale pragnęła zaszczepić te, które już działały  

w Polsce, ponieważ miały swój statut i doświadczenie. Kapłani z tego względu 

mieli starać się robić wszystko, aby na terenie swoich parafii otwierać 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
142

 Jak tylko w diecezji przyjęła się ta forma 

spotkania i zaangażowania młodzieży pozaszkolnej Diecezjalna Sekcja Nauki  

i Sztuki na czele z Ks. Biskupem Walczykiewiczem
143

 wydała dekret  

o koniecznym otwieraniu parafialnych świetlic, aby młodzież miała godne 

miejsce na spotkania. W związku z tym, każda parafia w miarę swoich 

możliwości miała wybudować tzw. domy katolickie, a jeśli jeszcze go nie 

posiadała, to proboszcz był zobowiązany skorzystać tymczasowo z innych 

rozwiązań, tak aby Stowarzyszenie Młodzieży mogło działać sprawnie i bez 

opóźnień. Dzięki szczególnej trosce Ordynariusza o młode pokolenie, kapłani 

mieli za zadanie tworzenie wielu innych grup, które odpowiadały potrzebom 

młodzieży w poszczególnych wspólnotach parafialnych. Należały do nich 

między innymi: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 

i Żeńskiej, Krucjata Eucharystyczna, Sodalicja Mariańska, Kółka św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, Bractwo Żywego Różańca, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 

oraz wiele innych. W tych organizacjach młodzież mogła realizować swoje 

inwencje twórcze, wnieść swój wkład w życie religijne. Kościół lokalny 

zapewniał im ochronę przed wpływami destruktywnej ideologii komunistycznej, 

kształtując tym samym personalistyczny stosunek względem drugiego człowieka. 

Dla kapłanów te wyzwania były również kształcące, dzięki czemu Kościół wśród 

ludności kresowej wzmacniał swój autorytet. 

 

                                                
142

 A. Jarosiewicz, MDŁ, 2 (1927) 11, s. 724, „Doskonałą sposobność organizowania młodzieży 

w Stowarzyszeniach daje nam zbliżająca się uroczystość św. Stanisława Kostki, patrona 
Stowarzyszeń męskich. Niech tedy święto młodzieży stanie się dniem dźwignięcia  

i zorganizowania młodzieży do wyższych rzeczy. 
143

 S. Walczykiewicz, Biskup pomocniczy z diecezji Łuckiej. 
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2. 3 Metody i środki w realizacji szkolnego programu duszpasterskiego. 

 

Wspomniane wyżej warunki bytowe ludności kresowej oraz ograniczenia 

jakie wiązały się z rozwojem intelektualnym, zawodowym i duchowym 

młodzieży, składały się na poważny problem duszpasterski dla Kościoła na 

tamtych terenach. Wydaje się, że środki jakie wybierał i metody jakimi 

posługiwał się Ks. Biskup przez lata duszpasterzowania w diecezji łuckiej, były 

oparte na stopniowym i systematycznym przekazywaniu, a następnie umacnianiu 

w stałości zasady wiary katolickiej. Przygotowywany przez pół roku Synod 

Diecezjalny był niejako teoretycznym zebraniem tego, co w kwestii wiary przez 

lata rusyfikacji zostało rozbite lub zamarło wśród katolików zamieszkujących 

wschodnią granicę państwa polskiego. 

Środkiem, którym Bp Szelążek rozpoczął długą drogę, aby dojść do 

wyznaczonego celu, czyli do rozbudzenia wiary katolickiej, był Synod 

Diecezjalny, który przyczynił się do zapisania wielu dobrych pomysłów  

i postulatów pastoralnych, które później posłużyły jako metody do 

urzeczywistnienia zaplanowanych działań o charakterze religijno – 

intelektualnym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
144

 

Ks. Biskup troszczył się, aby lekcje religii oraz  spotkania w różnych 

organizacjach nie były jedynymi źródłami kształtowania się wartości 

chrześcijańskich dzieci i młodzieży, dlatego różne sekcje Kurii diecezjalnej 

wydawały pisma do kapłanów i katechetów, z prośbą o duchowe włączenie 

młodzieży jako wsparcie w różnych intencjach. Jedną z takich akcji było 

zachęcenie ludzi młodych, aby poczuwali się do współodpowiedzialności za 

wiarę tych, którzy przeżywali trudne doświadczenia. Młodzież całej diecezji, aby 

dnia 8 maja
145

 przyjęli komunię św. w intencji swoich rówieśników w Rosji, 

                                                
144

  Zob. W. Kwiatkowski, „Na marginesie Synodu Diecezjalnego w Łucku.”, MDŁ 2 (1927) 9, 

s. 665 – 673. 
145

 S. Walczykiewicz, „W dniu 8 maja Komunia św. młodzieży na intencję młodzieży w Rosji.”, 
MDŁ, 10 (1935) 5, s. 122, Ten dzień został wybrany nie przypadkowo, ponieważ maja I 

Komunię św. przyjęła św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Ten gest oprócz czci do Świętej również 

był oddaniem pod jej opiekę młodzieży, która przeżywała dramat ateizacji. 
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którzy cierpieli z powodu dużych represji antykatolickich przez władzę 

sowiecką.
146

 

Kolejną metodą często omawianą na wszelkich spotkaniach 

duchowieństwa z Ordynariuszem, było zwalczanie komunistycznej  

i pornograficznej prasy kiosków oraz złych książek, z bibliotek szkolnych. 

Rozwiązaniem pierwszego problemu było utworzenie kiosków katolickich przy 

świątyniach. Zostały one założone w tych parafiach, w których było to 

możliwe.
147

 Natomiast kapłani katechizujący mieli również czuwać nad jakością 

książek znajdujących się w bibliotekach szkolnych.
 148

 

Umiłowania Chrystusa i Kościoła przez wiernych można było 

doświadczyć podczas licznie organizowanych akademii czy pogadanek  

z różnych okazji. Choć nie miały one tak bogatego programu czy nie odznaczały 

się wysokim artyzmem, to odbywały się w każdej parafii, nawet tej liczącej 

kilkunastu mieszkańców. Była to dobra okazja do tego, aby wyjaśnić 

posłannictwo i znaczenie papiestwa w Kościele katolickim dla ludności innych 

wyznań. W każdej parafii odbywały się uroczyste nabożeństwa w intencji Ojca 

Świętego oraz odczyty, koncerty muzyczne, przedstawienia. Dzieci i młodzież 

również uczestniczyły w tym uroczystym dniu, biorąc udział w organizowanych 

specjalnie dla nich akademiach.
149

 

Podobne uroczystości odbywały się 13 listopada od 1927 roku. W tym 

dniu odbywało się „Święto Młodzieży”. Głównym celem tej inicjatywy było 

zainicjowanie powstania Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, jako środka do 

scalenia przy parafii tzw. młodzieży pozaszkolnej, czyli osób od 14 do 25 roku 

                                                
146

 S. Walczykiewicz, „W dniu 8 maja Komunia św. młodzieży na intencję młodzieży w Rosji.”, 

MDŁ, 10 (1935) 5, s. 122, „Niech i młodzież naszej diecezji, odwracając się potęgą swego 

uczucia od zgnilizny niewiary, zadokumentuje swoja solidarność z najlepszą młodzieżą świata.! 
Udział w tym powszechnym akcie przyjęcia Zbawiciela będzie najskuteczniejszą bronią  

w walce z bezbożnością.”. 
147

 Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, „Zarządzenia”, Spójnia, 1 (1935) 7 – 8. 
148

 A. P. Szelążek, „Przeciw działanie zgorszeniu młodzieży” w „Zadania Księży Prefektów na 
rok szkolny 1926/27”, MDŁ, 1 (1926) 2, s. 77. 
149

 Por. Z diecezji, „Uroczystości papieskie”, MDŁ,3 (1928) 2, s. 112; 9 (1934) 3, s. 112; 10 

(1935) 2, „Na mocy statutu 87 Synodu Łuckiego z r. 1927 odbyły się we wszystkich 
świątyniach diecezji Łuckiej z okazji rocznicy koronacji Ojca św. Piusa XI uroczyste 

nabożeństwa zakończone hymnem „Te Deum”. Poza świątyniami zaś urządzono uroczyste 

akademje ku czci Namiestnika Chrystusowego.” s. 58. 
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życia. Program był oczywiście dostosowany do poziomu uczniów z klas 

gimnazjalnych oraz średnich i obejmował miedzy innymi: nowennę do  

św. Stanisława Kostki – Patrona młodzieży, spowiedź św. dla wszystkich,  

w niedzielę uroczystą Sumę z okolicznościowym kazaniem i po południu czas na 

akademię. Kuria diecezjalna dysponowała informacjami na temat wydawnictw  

i konkretnych pozycji książkowych, które mogły pomóc w dobrym 

przygotowaniu kazania niedzielnego, akademii przez gotowe przedstawienia, 

pieśni z nutami i inne propozycje dla młodzieży i o niej samej. 
150

 Idea 

utworzenia SMP pokazała, że w parafiach nie ma podstawowego środka, który 

mógłby umożliwić młodym spotykanie się i realizowanie postanowień 

organizacji. Ten brak dotyczył świetlic, których młodzież potrzebowała do 

wspólnych spotkań. Mimo materialnych trudności księża proboszczowie 

wydzielali pomieszczenia, które musiały czasowo wystarczyć, zanim nie zostały 

wybudowane świetlice.
151

 

Opisane tu niektóre inicjatywy, były tylko kropla w morzu tego, co  

w rezultacie zamierzano zrobić, o czym dyskutowano na zjazdach dekanalnych. 
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Rozdział III: 

Wpływ dzieł apostolskich na wychowanie chrześcijańskich  

wartości religijnych. 

 

Okres przerwy między I a II wojną światową, który do końca nie był 

czasem wolności religijnej, nie dawał Kościołowi pełnej wolności do 

rozszerzania swej misji w sposób naturalny, był niejednokrotnie motywem do 

szybkiego działania, do tworzenia takich struktur duszpasterskich, aby zaspokoić 

często podstawowe potrzeby duchowe wiernych. O tym jakie owoce zrodziły się 

pod wpływem wolnościowego zrywu duchowieństwa, a za nimi świeckich, 

będzie traktował ten rozdział. Zostaną wymienione najważniejsze i największe 

Stowarzyszenia ich historia oraz duchowość, w której wzrastały dzieci  

i młodzież. 

Biskup Szelążek, obejmując diecezję w 1926 roku, zastanawiał się, jak 

podnieść zmęczoną i zmaganą wieloma ciężkimi próbami wspólnotę jej 

wiernych. Jak postawić mocno na nogi katolicyzm, budząc odwagę do głoszenia 

Chrystusowego orędzia? Te pytania były stawiane również podczas spotkań 

plenarnych Synodu Diecezjalnego. Szczegółowe odpowiedzi znalazły swoje 

urzeczywistnienie w tzw. „Additamentum”
152

 Odpowiedź  była jasna, do walki  

o pogłębienie wiary katolickiej wśród wierzących oraz ewangelizację tych, 

którzy się jej sprzeciwiają lub ją odrzucają, miały powstać różne grupy, 

stowarzyszenia czy związki katolików. W tym rozwiązaniu szukał Kościół 

sposobu, aby wierni wzięli również odpowiedzialność za rozwój Kościoła 

Katolickiego. W liście pasterskim „O zwalczaniu niewiary” Bp Szelążek pisał, że 

do walki potrzebne są „oddziały” mocnych w wierze katolików, dlatego 

wskazane było pobudzanie do życia wszelkich organizacji i bractw, aby 

zrzeszeni w nich ludzie mogli swymi trudami, modlitwami i talentami służyć 

tym, którzy zagubili się w świecie pełnym fałszywych ideologii. Wiedział 

również, że wzajemne oddziaływanie na siebie w czynieniu dobra, wyda większe 
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owoce i będzie emanować na środowisko, w którym istnieje.
153

 Ks. Biskup 

potępiał działania indywidualistyczne, wyjaśniając, że „ praca zbiorowa 

katolików w zakresie utrwalania, pogłębiania, obrony, szerzenia światła prawdy 

religijnej, wcielania w życie, cokolwiek nam Chrystus rozkazał, jest codziennym, 

osobistym obowiązkiem każdego prawego katolika.”
154

 Zrzeszenia katolickie 

mogły się również przyczynić do wzmocnienia więzów rodzinnych, mimo iż 

każdy z jej członków należał do innej grupy, ponieważ wszyscy szli ku jednemu 

celowi, by pogłębić swoją więź z Chrystusem. Ta jedność trwania w wierze 

sprawiała, że cała rodzina razem się modliła i przychodziła na Mszę św. oraz 

brała czynny udział w życiu parafii.
155

 Przekonany o słuszności tej drogi na 

Synodzie wraz z członkami komisji synodalnej uchwalił postulaty o tworzeniu 

lub wzbudzaniu na nowo różnych grup apostolskich świeckich, które 

propagowały te wartości, które wzmacniały wiarę katolicką na ziemi wołyńskiej. 

 

 

3. 1 Akcja Katolicka 

 

Pierwszą organizacją, jaka była rozpatrywana na Synodzie, była Akcja 

Katolicka. W 1932 r. utworzył Sekretariat Generalny Diecezjalnego Instytutu 

Akcji Katolickiej
156

 Jednym z głównych celów tej organizacji było krzewienie 

ducha czynnego apostolstwa, dbanie o duchowy i intelektualny rozwój swoich 

członków i budzenie społeczności katolickiej z odrętwienia religijnego. 
157

 Była 

to jedna z wielu form angażowania się świeckich w pomoc duszpasterską. Z tego 

też względu Ks. Biskup zalecił rozwinięcie ruchu liturgicznego i rekolekcyjnego, 

czytelnictwo prasy i książki katolickiej oraz „podniósł znaczenie „Dnia 
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154
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Katolickiego” organizowanego w wielu w parafiach, którego celem było wspólne 

przeżywanie wiary oraz element współpracy. Dla dobrego przygotowania 

zaplecza personalnego były organizowane kursy organizacyjne dla wyszkolenia 

animatorów Akcji Katolickiej. 
158

 

 

 

3. 1. 1 Historia Akcji Katolickiej 

 

Powstanie Akcji Katolickiej w kościele powszechnym poprzedziły ruchy 

katolickie działające we Francji, Belgii, Włoszech, Niemczech w XVIII i XIX 

wieku. Proces jej kształtowania rozpoczął się, zdaniem niektórych, po upadku 

Państwa Kościelnego. Po raz pierwszy określenia Akcja Katolicka użył Papież 

Pius X w motu proprio z 18 XII 1903 roku i w encyklice „Il fermo proposito”  

z 11 VI 1905 roku, gdzie wyłożył jej zasady teologiczne i organizacyjne. Pius X 

utworzył fundament pod wielką zorganizowaną budowlę ludzkich działań, którą 

rozbudował jego następca papież Pius XI, który rozumiał Akcję Katolicką jako 

udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. W encyklice „Ubi 

arcano” z dnia 23 XII 1922 roku zawarł konkretne ramy organizacyjne, 

formułując swoje postulaty,  którymi były: podmiot i cel organizacji oraz formy 

działalności zgodnie z warunkami jakimi dysponowały Kościoły lokalne  

w poszczególnych krajach. Podmiotem działania AK miały być organizacje, 

przedmiotem zaś kształtowanie życia ludzkiego według zasad wiary najpierw 

wśród chrześcijan, czyli  przede wszystkim odnowienie życia katolickiego  

w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia, 
159

  

a następnie za ich pośrednictwem także wśród niewierzących. Środki działania 

miały być dostosowane do sytuacji i możliwości ludzkich; metodę pracy 

wyznaczało podporządkowanie się hierarchii kościelnej i poczucie osobistej 

odpowiedzialności jej członków. 
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Na początku tworzenia tej organizacji, episkopaty Polski, Holandii, Jugosławii  

i Czechosłowacji uznały, że pod tą nazwą mogą funkcjonować już istniejące 

organizacje katolickie, dopiero w późniejszym etapie formowania się Akcji 

Polska, Ameryka Łacińska i Hiszpania zaczęły tworzyć nowe struktury zgodnie  

z modelem, który istniał we Włoszech. Był on oparty przede wszystkim na 

podziale zgodnie z naturalnymi stanami czyli na: kobiety, mężczyźni, młodzież 

żeńska i młodzież męska. Ten podział był odzwierciedleniem wytycznych Piusa 

XI, natomiast w Belgii, Francji i w Kanadzie źródłem podziału były przede 

wszystkim zróżnicowania społeczno-kulturowe oraz zawodowe.  

 

 

3. 1. 2 Rozwój Akcji Katolickiej w diecezji Łuckiej. 

 

Pewien skrót działania Akcji Katolickiej, która była nowym 

przedsięwzięciem Kościoła na Wschodzie, opisał w „additamenta” Synod 

Diecezjalny Łucki. Wynika z nich, że oprócz podziału na grupy stanowe, był 

jeszcze podział na kolumny zajmujące się różnymi dziedzinami życia 

społecznego. Do nich zaliczały się: Katolicka Akcja Społeczna, Liga Katolicka, 

Katolicka Organizacja Młodzieży pozaszkolnej, Akcja charytatywna oraz Akcja 

kulturalno-oświatowa.
160

 Katolicka Akcja Społeczna obejmowała instytucje, 

dzieła i to wszystko, co miało powstać, jako pomoc w jeszcze większym 

zakorzenieniu się ludzi w Chrystusie. Aby ten cel wypełnić, KAS stawiała pewne 

wymagania dla swoich członków, do których możemy zaliczyć między innymi: 

przygotowanie specjalistyczne, powołanie w szeregi inteligencji, a szczególnie 

nauczycieli oraz przyjmowanie tylko praktykujących katolików, aby w razie 

wszelkich niepowodzeń, lub trudności Akcja nie przemieniła się w antykatolicką. 

Członkowie wraz z duszpasterzem mieli obowiązek prowadzenia księgi KAS, 

która była przedstawiana biskupowi podczas wizytacji parafii.
161
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Liga Katolicka
162

 miała przygotować ludzi świeckich do apostolstwa,  

w którym mieli działać a z czasem kierować. Byłą to organizacja, której 

zadaniem było jak wspomnieliśmy wyżej w historii Akcji Katolickiej, niesienie 

pomocy duszpasterskiej, aby „przywrócić królowanie Chrystusowe w sercach 

jednostek, jako też w rodzinach i w życiu społecznem.”
163

 LK nie zajmowała się 

działalnością gospodarczą czy polityczną, ale miała za zadanie osobiste 

uświęcenie członków, przez bezwzględne wypełnianie zasad religijno-moralnych 

w życiu prywatnym, rodzinnym i publicznym. 
164

  

Katolicka Organizacja Młodzieży pozaszkolnej inaczej KSMM  

i KSMŻ,
165

 miała za zadanie wyrobić w młodzieży charakter i ducha 

katolicyzmu. Ta organizacja była podzielona na męską i żeńską, których 

animatorami byli ludzie świeccy, natomiast kapłan miał za zadanie koordynować 

prace obydwu grup i czuwać nad odpowiednim poziomem formacji.
166

  

Kolejna kolumna, którą była Akcja charytatywna miała wypełniać tę szczególną 

misję zadaną przez Jezusa Chrystusa, czyli opiekę nad chorymi  

i ubogimi. W diecezji łuckiej ten pion miał wiele do zrobienia, przy niskim 

poziomie zamożności ogółu ludności. Do zadań duszpasterza należało: przede 

wszystkim zapoznanie i budzenie wśród członków idei miłosierdzia, które było 

bardzo zaniedbane, zapoznanie się z prawami ustawodawstwa odnośnie „opieki 

społecznej”, aby możliwe było służyć radą tym, którzy będą mieli problemy na 

szczeblu prawnym. Kapłan miał czuwać również nad tym, aby  

w miejscowościach, w których była niewielka liczba katolików, założyć dla nich 

szkolne bursy, w których mogliby pogłębiać wiarę katolicką. Pełnił również 

funkcję negocjatora w rozmowach z urzędnikami państwowymi, wpływając na 

ich postępowanie odnośnie ludzi biednych czy bezdomnych, broniąc ich praw do 

godnych warunków materialnych. Akcja charytatywna miała charakter 

zapobiegawczy, by usuwać źródła ubóstwa oraz opiekuńczy nad najbardziej 
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bezbronnymi i poszkodowanymi czyli: nad sierotami, kalekami, starszymi  

i ubogimi. By podołać tym potrzebom członkowie mieli prawo budować 

sierocińce, tworzyć żłobki, miejsca dziennego wsparcia.
 167

  Ważną rolę  

w przemianach mentalności wschodniej i prorosyjskiej miała odegrać Akcja 

kulturalno- oświatowa. Jak napisano w ustawie synodalnej, oświata, która ma 

założenia katolickie, stanowi ważny środek do głoszenia Ewangelii, do 

uświęcania i uszczęśliwiania ludzi.
168

 Zadaniem duszpasterza, który miał 

koordynować działania Akcji, było najpierw zwrócić uwagę na potrzeby dzieci, 

którymi nikt się nie zajmował, na dzieci ulicy lub które były zaniedbane  

w kwestii wykształcenia z innych powodów. Po zbadaniu wielkości problemu 

członkowie byli zobowiązani do tworzenia przedszkoli czy ochronek. Drugą 

kategorią potrzeb był analfabetyzm i półanalfabetyzm, tu Synod wzywał księży 

Proboszczów, by angażowali parafian wykształconych  lub zapraszali do 

współpracy towarzystwo oświatowe, aby pomóc tym ludziom w tej 

niedyspozycji. Zadaniem Akcji było również założenie biblioteki w parafii,  

w której funkcjonowało, choć pragnieniem Ks. Biskupa było istnienie bibliotek 

w każdej parafii.
169

 

Jak tylko zaczęły się zrzeszać pierwsze grupy AK, przystąpiono od razu do 

działania, aby zaradzać potrzebom społecznym. Pierwszym pomysłem, który 

miał posłużyć jako środek do ożywienia wiary i nadziei, było zorganizowanie 

„Dnia Polki – Katoliczki”
170

, który miał na celu pogłębienie w kobiecie 

świadomość współczesnych zagrożeń oraz odpowiedzialności polskich kobiet za 
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przyszłość Kościoła i narodu. Miał on również wskazywać praktyczne środki 

obrony rodziny, Kościoła, zasad moralnych i pokoju. 
171

 

Ubogacając Akcję Katolicką o tak wiele dodatkowych komórek, Biskup 

Szelążek miał nadzieję, że cele, które sobie i duchowieństwu postawił, mogły 

mieć szansę na zrealizowanie. Działalność tych wszystkich szczebli miała 

doprowadzić do jednego celu, a mianowicie do polepszenia losu człowieka 

pokrzywdzonego, a także pogłębienie w nim świadomości, że każde działanie 

Kościoła ma źródło w miłości Chrystusa, który kocha każdego człowieka  

i pragnie go doprowadzić do Swojego Królestwa. Liczne zjazdy młodzieży 

zrzeszonej w KSM, były dowodem na to, iż mimo wielu trudności, materialnego 

ubóstwa, nie były przeszkodą dla tych, którzy pragnęli napełniać się nie tylko 

wzajemnym doświadczeniem życiowym, ale i bogactwem duchowym.
172

 

 

 

3. 2 Krucjata Eucharystyczna 

 

Spośród wielu organizacji katolickich jakie powstały w diecezji łuckiej, 

bardzo mocno zakorzeniła się Krucjata Eucharystyczna, którą Biskup aprobował 

zgodnie ze statutem 425 Synodu Łuckiego. Pragnął w ten sposób zaoferować 

dzieciom i młodzieży inną formę dojścia do Boga lub pogłębienia wiary 

katolickiej. Eucharystia jako źródło miłości, pokoju i przebaczenia, zawsze 

                                                
171

Zob. Tamże. 
172

A. P. Szelążek, „Pismo do prezydium XX zjazdu delegowanych K. S. M. M. Diecezji Łuckiej  

w Kowlu.”, „ Wszyscy o tym wiedzą, że warunki pracy na naszym t er enie są nad wyraz 

trudne, a jednak przeglądając sprawozdanie Katolickiego Związku Młodzieży, z radością 

stwierdzam, że Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej mojej diecezji nie tylko nie stoi na szarym 

końcu, ale kroczy naprzód przed stowarzyszeniami, pracującymi w warunkach znacznie 

lepszych. To świadczy, że Wy, Kochani Druhowie i Wasz zacny Zarząd, dobrze pojmujecie 

zadania powierzone Wam przez Kościół. Pełni ufności w pomoc Bożą nie lękacie się 

trudności, przezwyciężacie je i realizując cele Akcji Katolickiej, coraz bardziej szerzycie 

Królestwo Chrystusowe tu, na tej kresowej Wołyńskiej Ziemi, która tak bezpośrednio 

graniczy z państwem materialistycznym i bezbożnym.”  

 



 

58 

 

stanowiła centrum życia każdego praktykującego katolika i od tego trzeba 

zaczynać każdą formację religijną. 
173

 

 

 

3. 2. 1 Geneza postania Krucjaty Eucharystycznej 

i jej rozwój w diecezji łuckiej. 

 

Idea założenia tego Ruchu zrodziła się podczas spotkania na Międzynarodowym 

Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. Okres  

I wojny światowej, który w Europie w sercach wszystkich budził lęk, przerażenie i 

poczucie bezsilności, był motywem do stwierdzenia potrzeby utworzenia dla dzieci 

organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, który 

wezwał dzieci całego świata do modlitwy o pokój, założenia Krucjaty podjął się jezuita 

o. Bessie w 1916 r. w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonej również przez OO. 

Jezuitów. 
174

 Pierwsze oddziały powstały we Francji, potem Krucjata rozwinęła się w 

innych krajach. Papież Benedykt XV dokonał oficjalnego jej  zatwierdzenia, a po nim 

Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. pobłogosławił „rycerzy eucharystycznych”, 

których liczba już wtedy dochodziła do 900 tysięcy. Na terenie Polski Krucjata została 

założona przez Urszulę Ledóchowską, Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

SKJ. Matka Ledóchowska założyła pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 

stycznia 1925 r., tam za aprobatą władz kościelnych, wydawała pisma: „Hostia” 

oraz „Orędowniczek Eucharystyczny”. Do momentu wybuchu II wojny 

światowej organizacja rozwijała się bardzo dobrze, osiągając w 1939 r. - 200 

tysięcy członków. 
175

 

Cele oraz charyzmat Krucjaty Eucharystycznej, jak wynika z treści 

okólników, Ks. Biskupowi Szelążkowi bardzo odpowiadały i widział w nich 

dobry środek do zbawienia dusz, szczególnie dzieci. Pisał, iż ta organizacja może 

odegrać ważną rolę w religijnym wychowaniu młodych oraz nadać ich wierze 

pewnej żywotności, autentyczności, by kiedy dorosną, mogli zdać dobrze 
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 Por. A. P. Szelążek, “Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w Pułtusku 
2.VI.1936”, MPP, 31 (1936) 9, s. 412 – 415. 
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 www. bezuprzedzen.pl, data pobrania  05.05.2006. 
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 Eucharystyczny Ruch Młodych, „Korzenie – Krucjata Eucharystyczna”.??? 
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egzamin wiary, kiedy przyjdą trudne chwile czy nawet prześladowanie. Dostojny 

Pasterz zachęcał księży Prefektów i Proboszczów, by zapoznali się ze strukturą 

organizacyjną oraz metodą działania Krucjaty, a następnie rozwinęli ją w swoich 

parafiach tak, jak na to wskazywały miejscowe warunki.
176

  Młodzi, którzy 

wstępowali w jej szeregi, wgłębiali się w niepojętą Tajemnicę Eucharystii,  

z teologicznego w przeżywanie Mszy św. Biskup zachęcał swoich kapłanów, by 

więcej poruszali w swoich kazaniach czy przemówieniach temat Eucharystii, 

wskazując im pewne źródła, z których mogli czerpać.
177

 

Pasterz, dając swoim młodym diecezjanom możliwość rozwijania swego ducha 

w Krucjacie, pragnął, aby tam nabyli pewnych wartości, które wzmocnią ich 

charakter, które przygotują do wzięcia czynnego udziału w kształtowaniu 

polskiej rzeczywistości. Dzięki nim młodzi nie zgubią się, nie ulegną światowym 

pokusom, lecz zwyciężą, bo będą pielęgnować w sobie obraz Stwórcy i dojdą do 

ostatecznego celu człowieka, do domu Ojca, który jest w niebie. 
178

 Chrystus, 

który daje Siebie w Eucharystii, ma moc pociągnąć za Sobą dzieci, by oświecić 

je swoim światłem i napełnić męstwem wiary. Krucjata Eucharystyczna miała na 

celu doprowadzić do rozpowszechniania umiłowania Eucharystii wśród dzieci,  

z których następnie czerpały grupy młodzieżowe na przykład Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży.
179

 

Zadaniami, jakie stawiała sobie KE, były między innymi: 

 rozszerzanie czci Eucharystycznego Chrystusa 

 uczenie dzieci ofiarnej miłości dla Serca Pana Jezusa 

 ofiarowywanie Jezusowi Eucharystycznemu wszelkich wad i słabości 
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 A. P. Szelążek, „Polecenie Krucjaty Eucharystycznej”, MDŁ, 3 (1938) 2, s. 71 - 73 
177

 A. P. Szelążek, Polecenie Krucjaty…dz. cyt. s. 73 „Zachęcam do zaprenumerowania 

„Hostii” , z tego powodu, iż znajdziemy w niej przebogaty materiał do przemówień i kazań o 

Najświętszym Sakramencie.” 
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 A. P. Szelążek, ”Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w Pułtusku 2 VI 1936”, 

MPP 31(1936) 9, s. 412 – 415, „Człowiek więc powinien w sobie rozwijać te cechy, które nas 

do  podobieństwa ze Stwórcą doprowadzają, a więc podniosłość myśli, czystość serca i moc 
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 A. P. Szelążek, „Eucharystyczne duszpasterstwo wśród młodzieży”, MDŁ, 1 (1926) 1, s. 16 - 
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 kształtowanie postawy świadomego wybierania dobra i opanowanie złych 

skłonności cielesnych 
180

 

Spotkania KE obejmowały następujące środki: częstą Komunię św. zebrania, 

wykłady, rekolekcje oraz  obchody religijne. Dzieliła się ona na Koła parafialne 

lub szkolne, a te z kolei na sekcje: misyjne, liturgiczne czy różańcowe. Do KE 

mogła należeć młodzież szkolna, do 15 lat, która miała swego opiekuna w osobie 

Ks. Proboszcza lub katechety, którzy decydowali o formie spotkań czy  

o założeniu kolejnej grupy, natomiast pod koniec roku składali sprawozdanie 

dyrektorowi diecezjalnemu.
181

 KE posiadała również swoje pisma informacyjne, 

którymi były „Orędowniczek” i „Mały Orędowniczek”.
182

 Jednym z owoców 

formacji eucharystycznej i  jej dynamicznego rozwoju jak na trudne warunki 

wołyńskie było zorganizowanie w pięć lat po zaszczepieniu KE w diecezji 

Kongresu Eucharystycznego w Równym w 1933 r. 
183

, który trwał trzy dni  

z odpowiednim programem
184

 Ks. Biskup, mając doświadczenie KE ze swojej 

diecezji, wzywał  wiernych zebranych na Kongresie Eucharystycznym  

w Pułtusku w 1936 r. do pielęgnowania w sobie takich cnót jak: mądrość 

czerpana z Pisma św., czystość serca oraz moc charakteru. Zachęcał, szczególnie 

młodych, aby patrzyli na otaczającą ich rzeczywistość krytycznie, aby w samej 

wiedzy nie pokładali ufności, lecz w Jezusie Chrystusie, który jest źródłem 

mądrości oraz by tę mądrość zdobywali w pokorze i synowskim uniżeniu przed 

Najwyższym. Z tego źródła może jednak skorzystać ten, który jest czystego 

serca, którego nie opanowały nieczyste żądze zdobycia władzy. Takiego 

człowieka powinny cechować: wolność wewnętrzna, wrażliwość, gotowość do 

wypełnienia wzniosłych Bożych zamiarów, radość z pełnienia danych 

obowiązków. W tej hierarchii wartości potrzebny jest też ukształtowany mocny 

charakter, który nie jest niczym innym jak „logiczną linią postępowania.” Jest to 

możliwe, kiedy człowiek postępuje według zasad sprawiedliwości, piękna  

i szlachetności. Z nich tworzą się przekonania, a następnie logika postępowania  

                                                
180

 A. P. Szelążek, „Polecenie Krucjaty… dz. cyt.  
181

 Por.  MDŁ, 13 (1939) 5-7, czerwiec-lipiec, s.   - 251  
182

 Por. S. Walczykiewicz, „W sprawie Krucjaty Eucharystycznej”, MDŁ, 13 (1939) 5-7, s. 248 
183

 ŻK, 4 (1933) 39, s. 613 
184

 Tamże. 
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i dobrych wyborów. Te wymagania człowiek jest w stanie wypełnić tylko  

z Chrystusem, ponieważ bez Niego nic nie może uczynić. On ofiarował się za 

każdego człowieka i pozostawił mu Siebie we wszystkich katolickich 

świątyniach, aby przyjmując Go jako pokarm, miał siłę do pracy nad sobą,  

a także do pokonywania wszelkich trudności.
185

 

Formacja w Krucjacie Eucharystycznej, była nadzieją dla odnowy pobożności 

religijnej, rozpoczynając od najmłodszych, którzy byli najbardziej podatni na 

zewnętrzne wpływy propagandy komunistycznej. Ks. Biskup Szelążek, który 

bardzo szanował dzieci, ponieważ były dla niego wskazanym przez Jezusa 

wzorem dziecka Bożego, którym trzeba się stać, aby pozyskać Królestwo 

Niebieskie, bardzo zachęcał duchowieństwo, aby najszybciej jak to tylko 

możliwe, tworzyli oddziały „małych wojowników” Chrystusa,
186

 tam gdzie ich 

jeszcze nie było. 

 

 

3. 3 Kółka Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 

Kółka św. Teresy zw. również „Tereski” powstały w Polsce w 1923 r.,  

a ich pomysłodawcą i założycielem był ks. dr Jan Majchrzycki.
187

 Do diecezji 

łuckiej zostały obowiązkowo przeszczepione dopiero po ogłoszeniu św. Teresy 

drugorzędną Patronką diecezji łuckiej. Ks. Biskup polecił ich organizację 

wszystkim kapłanom swojej diecezji w orędziu w dniu 3 lipca 1926 roku.
188

 Ich 

szybki rozwój był owocem dobrego poznania osoby Świętej przez wiernych oraz 
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 ŻK, 4 (1933) 39, s. 613. 
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 A. P. Szelążek, MDŁ, 3 (1928) 2, „Polecenie Krucjaty Eucharystycznej”, s. 72, „Krucjata 
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(1934) 11, s. 403 – 404. 
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 J. Majchrzycki, Płatki Róż 4 (1927) 3, s. 5 – 9. 



 

62 

 

żywego kultu prywatnego w wielu rodzinach.
189

 Praktycznie w każdej parafii, 

jeśli pozwalały na to warunki, istniało Kółko św. Teresy gromadzące wokół 

osoby Świętej karmelitanki dziewczynki w wieku szkolnym. Każda grupa 

dziewcząt miała swego duchowego opiekuna, jeśli nie mógł on systematycznie 

organizować spotkań, to na jego miejscu był mianowany animator w osobie 

katechetki lub mającej dobrą opinię nauczycielki katolickiej. Celem Kółek było 

pogłębienie życia duchowego dzieci i młodzieży
190

 przez: wzrost w miłości ku 

Bogu oraz pomaganie innym w zbliżaniu się do Jezusa, aby Go uczynić „Królem 

dusz”.
191

 Duchowość była oparta na małej drodze Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, wyrażonej w słowach: „Kochaj Boga i szerz Jego miłość.” Każda Tereska 

miała również określone zobowiązania, a także wytyczne, które pomagały jej 

wypełnić przyjęte zadania.
192

  Dziewczynki brały czynny udział w życiu parafii, 

szczególnie na szczeblu kulturalnym, ponieważ na większych kościelnych 

uroczystościach organizowały różne przedstawienia sceniczne, natomiast starsze 

uczennice organizowały spotkania, na których prezentowały odczyty napisanych 

przez siebie referatów.
193

 Dzieci udzielały się również charytatywnie, choć była 

to drobna pomoc, która uczyła je w duchu Patronki, że z miłością podniesiona 

szpilka, może znaczyć więcej niż wielkie dzieło uczynione bez miłości.
194

 

Jednym z przykładów tej pomocy było pieniężne wsparcie ubogiej dziewczynki, 

na której utrzymanie Tereski miały składać swoje drobne oszczędności, 

wyrzekając się małych przyjemności.
195

  Przykłady z życia pokazały również, jak 
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 Por. M. Bartoszewicz, „List do G. Sagana”, 1999, ArST, b. s., T. Łasuch, „Wspomnienia”, 
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wielki wpływ miały dzieci z Kółek na swoich rówieśników, dając świadectwo 

wiary nie tylko w murach Świątyń czy na uroczystych procesjach, ale także  

w codzienności dnia.
196

  Spotkania Teresek miały również na celu kształcenie na 

poziomie intelektualnym, ponieważ jednym z wymogów każdego Kółka było 

posiadanie własnej biblioteki
197

 i naturalnie korzystanie z niej. Ten wymóg był 

również notowany w rocznych sprawozdaniach.
198

 Przez własne inicjatywy 

kulturalne, do których należało organizowanie akademii, przedstawień 

teatralnych, odczytów, koncertów, zbiórek loterii fantowej, mogły utrzymywać 

finansowo swą działalność. Dzięki temu Tereski uczyły się roztropności  

w korzystaniu z pieniędzy oraz odpowiedzialności za rozwój osobisty jak  

i liczebny wspólnoty.
199

 Formacja dziewczynek dążyła również do pogłębienia 

życia religijnego. Ten cel wypełniały przez: uczestnictwo w ważniejszych 

wydarzeniach religijnych, nabożeństwach, prowadzenie śpiewu na Eucharystii, 

wycieczki religijne, prenumeratę pism katolickich, opiekę nad ubogimi 

kościołami, kapliczkami i przydrożnymi krzyżami, oraz przez umiejętne zbiory 

przedmiotów religijnych.
200

 To poważne zadanie wydawało się w ówczesnych 

niespokojnych czasach, bardzo potrzebne. 

Dar Kółek św. Teresy był doskonałym środkiem dla rozwoju wiary wśród 

dzieci, a postulaty i sposób działania idealną metodą, która nie zrażała swoich 

członkiń wymaganiami nie do udźwignięcia, lecz wpajała im zasadę św. Teresy o 

tym, że dla Boga nie są istotne czyny wielkie, ale uczynione z miłości, a do nich 

mogą należeć nawet te najmniejsze. 

Tak bogata różnorodność grup apostolskich dla dzieci i młodzieży, dawała 

możliwość rozwoju każdemu uczniowi, o czym  pisał jeden z Księży Prefektów 

diecezji łuckiej.
201

  Silny personalizm Ks. Biskupa, który uwydatniał się w Jego 
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pismach, kazaniach, czy decyzjach duszpasterskich oraz silna wola w podjętym 

działaniu, sprawiły, że trudne warunki, jakie zastał, obejmując Diecezję Łucką, 

okazały się możliwymi do pokonania. Doprowadzenie do zaistnienia tak wielu 

grup apostolskich świeckich okazało się drogą prowadzącą w dobrym kierunku  

i wielką pomocą w przywróceniu niejednokrotnie do życia katolickich wartości, 

którymi powinien się kierować wierny w całym swoim życiu bez względu na 

bieg historii. Spotkania poszczególnych grup były organizowane systematycznie, 

dzięki czemu młodzież uczyła się obowiązkowości, co wpływało również na 

twórcze i bogate życie społeczne.
202

 

Kontakt z Kościołem jaki miały dzieci i młodzież, dodawał im sił  

i nadziei, bo w tych trudnych dla nich wydarzeniach dziejowych nie czuli się 

osamotnieni. Każda osoba, która angażowała się w tworzenie wybranej przez 

siebie organizacji, czerpała dla siebie, a w przyszłości dla innych wiele 

duchowych korzyści. Młodzi, którzy okazali wierność Kościołowi, stawali się 

ludźmi pełnymi odwagi, Bożego ducha w sprawach dnia codziennego. Kościół 

bardzo mocno podkreślał wartość Ojczyzny i patriotyzmu,
203

 bo tylko człowiek o 

silnych korzeniach, jest w stanie nie stracić swojej tożsamości, choćby przyszło 

mu cierpieć wiele z powodu prześladowań, czy tak ja tego doświadczyła Polska, 

utraty swoich granic, państwowości i ojczystego języka, którym nie wolno się 

było porozumiewać jawnie.
204

 

                                                                                                                                          
poszczególne wsie, a nawet pojedyncze rodziny, a w niejednokrotnym wypadku i poszczególne 

osoby. Duszpasterstwo musi indywidualizować się.” 
202
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ZAKOŃCZENIE 

 

Według słów Wielkiego papieża Jana Pawła II z adhortacji posynodalnej 

„Pastores gregis” Kościół partykularny powinien czcić swoich pasterzy, którzy 

oddali swoje życie w posłudze wiernym przez święte życie i świetlane 

nauczanie.
205

 

Celem tej pracy było ukazanie geniuszu pasterskiej działalności Ks. Bpa 

Adolfa Szelążka, który w pełni zasługuje na tę cześć. Na innym miejscu papież 

pisał o tych biskupach, którzy posłani w trudnym czasie wojen i represji, okazali 

się wiernymi synami Kościoła, nie ustawali w pracy, budując Kościoły, zakładali 

hospicja, domy dziecka. Wielu z nich jako natchnieni przewodnicy przecierali 

nowe ścieżki dla swojego ludu.
206

 Wskazania Ojca Świętego zobowiązują, aby 

diecezje, a dodając od autorki, osoby, które są w duchowy sposób związane  

z Konkretną osoba Biskupa, przybliżały wiernym ich postacie przez nowe 

biografie, a jeśli to możliwe rozpoczynały ich procesy beatyfikacyjne.
207

 

Niniejsza praca jest próbą ukazania wybitnego Pasterza w nowym świetle 

od strony pastoralnej i spojrzenie na aspekt wychowania, a szczególnie na rolę 

wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży, nazywając je po imieniu, wskazując 

te najważniejsze służące dobru doczesnemu jak i wiecznemu człowieka.  

Praca składa się z trzech rozdziałów, których tytuły systematycznie 

wprowadzają w życie i działalność Bpa Szelążka, aby na końcu zobaczyć żywe 

dzieło jego życia czyli szeregi dzieci i młodzieży, dla których poświęcał wiele 

swego czasu, niczego im nie żałując.
208

  

W pierwszym rozdziale został przedstawiony życiorys Ks. Biskupa,  

w którym uwzględniono najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na 
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całokształt pracy duszpasterskiej oraz jej przejawy w ówczesnej rzeczywistości 

Kościoła. 

 Rozdział drugi to próba zebrania materiałów odnośnie stosunku Bpa 

Szelążka do kwestii szkolnych jej pracowników i pastoralnych przedsięwzięć 

odnośnie formacji nauczycieli oraz zadań, które im stawiał, aby nauka  

i chrześcijańskie wartości były na wysokim poziomie tak w szkołach 

podstawowych jak i średnich.  Ważnym elementem w tej części pracy jest 

przedstawienie sytuacji młodego pokolenia, które musiało wzrastać w czasie 

niewoli i okupacji rosyjskiej i niemieckiej, stanowiące punkt wyjścia  

w tworzeniu programu duszpasterskiego, który zawsze powinien być 

dopasowany do teraźniejszej sytuacji człowieka, do której Kościół kierował 

swoje przesłanie i którym chciał zaoferować swoją pomoc i bogactwo darów 

duchowych. 

W rozdziale trzecim skoncentrowano się wyłącznie na tym, co może być 

drogą najbardziej skuteczną w podtrzymywaniu wartości, jakimi człowiek 

zostaje obdarowany przez Boga, jakie od Niego otrzymał w wychowaniu  

w rodzinie, lub które niejednokrotnie trzeba było wypracowywać przez formację 

stawianą na pierwszym miejscu w każdej organizacji czy stowarzyszeniu. 

Autorka ma tę świadomość, że nie w pełni wykorzystała zgromadzony czy 

odszukany materiał i na pewno jest jeszcze wiele aspektów, które trzeba  

w przyszłości poruszyć, aby ukazać możliwie jak najpełniej życie Ks. Biskupa  

i to co pozostawił jako spuściznę, której nie można zamknąć w archiwum.  

Niezwykle ciekawe wydaje się być to, iż dzisiaj, mimo odmienności 

historycznej, społecznej i kulturalnej w centrum nauczania Kościoła pozostaje 

człowiek, w tym szczególnie człowiek młody, który poprzez wychowanie 

kształtuje własną hierarchię wartości. Młodzi są „przyszłością świata”
209

, a tę 

przyszłość powinni „nauczyć się budować na skale”
210

, czyli na Bogu oraz na 

najważniejszych cnotach, które zostały nakreślone przez Biskupa Szelążka. Choć 

minęło już kilkadziesiąt lat od śmierci Biskupa Szelążka, a czasy w których żył  
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i posługiwał były naznaczone innym sposobem patrzenia na Kościół, świeckich 

oraz burzliwymi wydarzeniami, jakie przeżywał wtedy świat to, problemy jakie 

człowiek przeżywa ze samym sobą i Kościół, który wciąż poszukuje nowych 

metod ewangelizacyjnych nie zmieniły się. Z tego też powodu, bogactwo jakie 

pozostawił Ksiądz Biskup jest w swym fundamencie wciąż aktualne i można  

z niego korzystać nawet jeśli się poszukuje inspiracji do pracy duszpasterskiej  

w ówczesnej rzeczywistości, w jakiej Kościół realizuje swoją misję zbawczą. 

Metody pracy i propozycje działań oraz konkretne rozwiązania można 

poszukiwać w pismach zawierających doświadczenia Ojca Założyciela 

Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 
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Aneks 1: Jednodniówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Aneks 2: Program Zjazdu K. S. M w Łucku. 
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Aneks 3: Poczet sztandarowy Akcji Katolickiej ze Swojczowa (fot. z 1938 r.) 

L. Popek, „Wołyń ocalić od zapomnienia”, Lublin 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 4: Równe - Krucjata Eucharystyczna (fot z 1935 r. ) 

L. Popek, „Wołyń ocalić od zapomnienia”, Lublin 1997 
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Aneks 5: Ustawa Kółek św. Teresy do Dzieciątka Jezus 
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