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WSTĘP 
 

Na przestrzeni całej historii zbawienia, można obserwować mistagogiczne 

działanie Boga w stosunku do człowieka. Odbywa się to w procesie wejścia w 

misterium wiary, poprzez drogę duchowego doświadczenia i praktykę życia 

chrześcijańskiego
1
. Głębokie duchowe więzi, jakimi Bóg związał się z człowie-

kiem w swoim odwiecznym zamyśle miłości, a objawionym ludziom w Chrystu-

sie mocą Ducha, owocują refleksją i swoistą mądrością. Powinny zatem służyć 

komunii z Bogiem. Krocząc drogą zaufania, posiadając jednocześnie wolną wo-

lę, człowiek zaczyna już w sposób naturalny dążyć do Boga — swojego osta-

tecznego celu.  

W historii Kościoła największy wkład w teologię duchowości wnieśli wielcy 

mistrzowie, którzy byli jednocześnie świętymi. Oni właśnie posiadali indywidu-

alną zdolność „robienia teologii”, którą zaczerpnęli z samego Źródła Objawie-

nia
2
. Każdy święty posiadał własną preferencję, jednak wszyscy bez wyjątku od-

krywali Chrystusa, ponieważ On stanowi źródło i fundament zarówno doświad-

czenia chrześcijańskiego jak i teologii duchowości. Ich miłość, wiara i działal-

ność apostolska mogły być zrealizowane jedynie w osobowej relacji z Nim. W 

praktyce prowadziło to do bezwarunkowego powierzenia się Zbawicielowi —  

Źródłu poznania i zjednoczenia z Nim. Tajemnicę Boga, Jego bezgraniczną mi-

łość do człowieka, można odkryć przede wszystkim kontemplując tajemnicę Eu-

charystii
3
. W takim kluczu świętość jest nie tylko dostępna dla wszystkich, ale 

staje się pożądaną i niezbędną na drodze duchowego rozwoju. 

Przykład świętych pasterzy na drodze do nieba pozwala zobaczyć niezwy-

czajne działanie Boga w zwyczajnych wydarzeniach życia, „kiedy to w ciężkich 

czasach podnosili na duchu swój lud […]. W trudnych czasach, nie odrywając 

wzroku od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego […]. Odpowiadali 

                                                
1
 J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003, s. 34-35. 

2
 Zob. S. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1991, s. 19. 

3
 Jan Paweł II, Homilia na zakończenie międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 

Wrocław 01 VI 1997, w: V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn 1997, s. 39. 
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pozytywnie i twórczo na wyzwania chwili”, na co zwracał uwagę Jan Paweł II w 

Adhortacji skierowanej do Biskupów. W dalszych słowach Papież zachęcał, aby 

„każdy Kościół partykularny dbał o oddanie czci swoim świętym biskupom, 

wspominając także tych pasterzy, których święte życie i świetlane nauczanie 

wzbudziło wśród ludu szczególny podziw i miłość. Są oni duchownymi opieku-

nami przewodniczącymi z nieba Kościołowi pielgrzymującemu w czasie” (PG 

25). 

W trosce o głębsze poznawanie charyzmatu Założyciela Zgromadzenia Sióstr 

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus — bp. Adolfa Piotra Szelążka niniejsza praca 

jest próbą ujęcia jego duchowej drogi. Jest również odpowiedzią na wezwanie 

Wielkiego Papieża, aby ukazywać Kościołowi pasterzy, których życie jest świa-

dectwem miłości pasterza do Owczarni w drodze do zjednoczenia z Bogiem. 

Biskup łucki Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), jest znany przede wszystkim 

jako apologeta II Rzeczypospolitej
4
. W okresie międzywojennym służył Kościo-

łowi jako obrońca jego praw przy Rządzie Premiera Antoniego Ponikowskiego. 

Wniósł wielki wkład wraz z Nuncjuszem Apostolskim Achillesem Rattim (póź-

niejszym papieżem Piusem XII) w sprawę Konkordatu miedzy Stolicą Apostol-

ską a Polską
5
. 

Od roku 1925 został mianowany ordynariuszem łuckim. Jako pasterz wykazał 

się umiejętnościami organizacyjnymi, a swoje rządy rozpoczął od gruntownej re-

organizacji Kurii. Zwołał Synod Diecezjalny, na którym przyjęto postulaty zwią-

zane z duchowym i ekonomicznym rozwojem diecezji. Przez osobiste relacje z 

duchownymi i świeckimi budował jedność, która dała fundament dla powstania 

                                                
4
 O zainteresowaniu osobą Biskupa łuckiego i jego poglądów na teologię fundamentalną 

świadczą powstałe w ciągu ostatnich dziesięcioleci prace: B. E. Karwowska, Wizja moralnego 

odrodzenia świata w pismach Księdza Biskupa Adolfa Szelążka [praca lic. z teologii moralnej], 
Warszawa 1993 (mps Bibl. ATK); tenże, Chrystocentryzm moralności chrześcijańskiej w pi-

smach Ks. Bpa A. P. Szelążka [praca doktorska z teologii moralnej], Warszawa 1999 (mps Bibl. 

ATK); L. Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii. Studium historyczno-
teologiczne [praca doktorska z teologii dogmatycznej], Warszawa 1997 (mps Bibl. ATK); A. 

Redmer, Demonstratio religiosa, christiana et catholica w „Naukach apologetycznych” A. P. 

Szelążka (1865-1950), Lublin 1992, (mps BKUL). 

5
 Zob. S. Wilk, Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 

1992;  M. Piela, Udział duchowieństwa w Polskim życiu politycznym w latach 1914-1924, Lu-

blin 1994; J. Starczynowski, Życie i działalność Biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), 

Lublin 1993 (mps BKUL). 
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Akcji Katolickiej na wschodnich terenach. Jako jeden z pierwszych biskupów 

wprowadził na terytorium swojej diecezji neounię
6
. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Biskupa było poznanie „du-

chowej drogi” św. Teresy z Lisieux. Zafascynowany Małą Świętą przyczynił się 

do ogłoszenia jej patronką diecezji, a widząc jak działa ta Niebieska Opiekunka i  

jakie zsyła znaki swej opieki, założył żeńskie zgromadzenie zakonne, które jego 

zamysłem miało szerzyć „małą drogę” dzięcięctwa duchowego. 

Temat niniejszej pracy brzmi: Biskup Adolf Piotr Szelążek jako Założyciel 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Został on podjęty z powodu 

nielicznych opracowań odnośnie do tej postaci. Jest to związane przede wszyst-

kim z brakiem dostatecznej ilości źródeł (pamiętników i wspomnień), które by 

ukazały tego Pasterza w najbardziej autentycznym świetle
7
. Na podstawie za-

chowanych materiałów w niniejszej pracy zostanie ukazana przede wszystkim 

jego osobista droga rozwoju duchowego i wpływ na założone przez siebie Zgro-

madzenie
8
.  

Pomocne dla tematu będą opracowania na temat bp. Szelążka, a także jego 

kazania i konferencje. Większość z nich znajduje się w Archiwum Sióstr św. Te-

resy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Niestety z powodu obecnego geo-

graficznego położenia diecezji łuckiej, jak i pewnych faktów z przeszłości, zbie-

ranie materiałów o bp. Szelążku jest nadal aktualne.  

Dostępne materiały o nim nie zostały dotychczas opracowane w zakresie teo-

logii duchowości. Za obiektywną przyczynę można uznać fakt, że sama dziedzi-

na jest „młodą” dyscypliną. W okresie, o którym jest mowa w tej pracy, bardziej 

kładziono nacisk na ascezę i na zdobywanie cnót, niż na doświadczenie duchowe 

i mistykę. Klasyczne dzieła, a wśród nich między innymi Kacpra Drużbickiego, 

                                                
6
 Zob. Protokół przesłuchania bpa A. P. Szelążka, 8-10 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 

1; M. Piela, dz. cyt.; S. Wilk, dz. cyt. 

7
 Zob. Protokół przesłuchania, Łuck, 4 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1, cz. A; Pro-

tokół przesłuchania, 8-10 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F t. 1, cz. A; Protokół przesłuchania, 

Kijów, 24 V 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1, cz. B. 

8
 Są to listy do M. Agnieszki od Jezusa uzyskane dzięki życzliwości Karmelu z Lisieux, je-

go korespondencje z Przełożonymi Generalnymi własnego Zgromadzenia i tymi, z którymi był 

zaprzyjaźniony. Wiele światła wnoszą wspomnienia bliskich mu osób, z którymi tworzył diece-

zje i tych, z którymi dzielił dramat więzienia. 
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Ewagriusza z Pontu, znajdują odbicie w duchowości bp. Adolfa Piotra. Jednak 

największy wpływ na jego rozwój duchowy miała św. Teresa z Lisieux. Chociaż 

poznał on jej charyzmat w dojrzałym wieku, wywarło to wielki wpływ na jego 

osobistą modlitwę i relacje z Bogiem. Odnośnie do tego o biskupie Szelążku po-

wstała praca s. Urszuli Bogumiły Ptasińskiej, która ukazuje duchowy wpływ bi-

skupa na diecezję łucką. Nie wyczerpuje jednak ona całego tematu, związanego z 

jego osobą. Zadaniem niniejszej pracy jest zatem próba ukazania duchowej drogi 

bp. Szelążka, jako dynamicznego etapu, który jest rozłożony w czasie i obejmuje 

całą osobę, także jego człowieczeństwo.  

Dla pełniejszego wydobycia sylwetki duchowej bp. Szelążka jako zakono-

dawcy, praca będzie oparta głównie na jego korespondencji, uzupełnionej jego 

pisarskim dorobkiem oraz wspomnieniami osób, które osobiście go znały. Jest to 

więc pierwsza praca o takim założeniu, która ma na celu ukazać bogactwo oso-

bowości Pasterza i jego osobistego wpływu na utworzone przez siebie Zgroma-

dzenie. Zostanie powzięta także próba interpretacji jego sposobu rozumienia 

„małej drogi” i jej wpływ na Zgromadzenie Sióstr św. Teresy. 

W pracy zostanie zastosowana metoda historyczno-teologiczna oraz metoda 

porównawcza. Oznacza to, że w charakterystyce sylwetki duchowej bp. Szelążka 

szeroko zostanie uwzględniony historyczny kontekst jego życia. Człowiek bo-

wiem nie jest bytem samoistnym, gdyż jego egzystencja zawsze jest związana z 

pewnym okresem dziejów świata. Natomiast zastosowanie integralnej metody 

teologicznej zwłaszcza w analizowaniu korespondencji, listów pasterskich, zo-

stanie ujęta pod kątem doświadczenia duchowego Biskupa. Pomocną w interpre-

tacji wpływu duchowości św. Teresy z Lisieux na Ordynariusza łuckiego będzie 

metoda porównawcza. Niezbędnym dla zrealizowania zamierzenia badawczego 

będzie także dokonanie syntezy poddanego analizie materiału źródłowego, który 

— mimo wszystko — zawiera niewiele osobistych refleksji Biskupa odnośnie do 

konkretnych wydarzeń i przeżyć.  

Dzięki zastosowaniu wspomnianych metod, a raczej jednej złożonej metody 

badawczej, wydaje się możliwa próba nakreślenia obrazu Biskupa łuckiego jako 

zakonodawcy bez pomijania kontekstu historycznego i pasterskiego. Ten sposób 
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prowadzenia badań będzie okazją do tego, by spojrzeć na jego rodzinę zakonną 

pod kątem potrzeb epoki i Kościoła, dla których to dzieło zostało utworzone. 

Zamierzona metoda badawcza wyznacza strukturę niniejszej pracy. W pierw-

szym rozdziale zostanie zatem podjęty aspekt historyczny życia i działalności bp. 

Szelążka, począwszy od wpływu środowiska na ukształtowanie się w nim posta-

wy dojrzałego człowieka i chrześcijanina, przez posługę kapłańską i biskupią, aż 

po działania mające na celu odnowę powierzonej sobie owczarni w duchu wy-

magań Kościoła oraz mężną postawę w chwili klęski na Kresach, której był 

świadkiem. W zakończeniu rozdziału zostanie zaakcentowana jego martyrologia, 

którą zapisał się złotą kartą w historii Kościoła katolickiego. 

Drugi rozdział będzie zawierał próbę określenia duchowości bp. Adolfa Piotra 

z zastosowaniem kryterium czasowego, które w poszczególnych okresach stano-

wiło centralny punkt duchowego rozwoju pasterza. Ten rozwój duchowy prak-

tycznie obejmuje całe życie człowieka i wszystkie jego działania. W przypadku 

Ordynariusza łuckiego koniecznym będzie zatem prześledzenie złożonych proce-

sów Bożego wzrastania w połączeniu z pełnieniem posługi pasterskiej oraz umie-

jętnością korzystania z duchowego doświadczenia tych, którzy w Kościele zdo-

byli aureolę świętości. Poruszony zostanie także problem doświadczenia prześla-

dowania i więzienia, w których jego duchowość nabierała osobistych cech. 

Trzeci rozdział zostanie poświęcony wymiarowi zakonotwórczemu działalno-

ści bp. Szelążka. Analizie zostanie poddany jego wpływ na powstanie nowej ro-

dziny zakonnej. Będzie to więc próba ukazania pierwotnego charyzmatu Założy-

ciela oraz jego kontynuacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Je-

zus. W takim rozumieniu konsekracja zakonna okaże się darem Ducha Świętego, 

który wypływa z tych samych źródeł, z jakich zrodził się Kościół, czyli z życia i 

działania Chrystusa. 
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Rozdział pierwszy 

RYS BIOGRAFICZNY  

BISKUPA ADOLFA PIOTRA SZELĄŻKA 
 

Historia wspólnoty człowieka z Bogiem ewoluuje na różnych płaszczyznach. 

W ciągu życia wspólnota ta przybiera różne „formy”, które pogłębiane przez za-

sady chrześcijańskie i ogólnoludzkie tworzą niepowtarzalny obraz osoby, dziecka 

Bożego. Proces stania się człowiekiem w znaczeniu fenomenicznym pozostaje w 

ścisłej zależności ze środowiskiem rodzinnym, które na niego bezpośrednio od-

działuje. W szerszym odniesieniu trzeba także powiedzieć o wpływie historii da-

nego narodu i państwa na ludzki rozwój. Ponieważ człowiek jest również istotą 

duchową, dlatego w znaczeniu teologicznym proces ten jest powiązany z osobi-

stą relacją z Bogiem. W stawaniu się osobą, konstytutywną rolę odgrywa zdol-

ność do wejścia autentyczną relację ze Stwórcą i skierowania wszystkich ludz-

kich dążeń do jednego celu
1
. 

W pierwszym rozdziale zostanie poruszony aspekt historyczny życia i dzia-

łalności bpa Adolfa Piotra Szelążka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 

środowiska na ukształtowanie się w nim postawy dojrzałego człowieka i chrze-

ścijanina. Kontekst historyczny z elementami patriotyzmu przybliży jego stosu-

nek do losu Kościoła w Polsce, jak również narodu i Ojczyzny. W tym rozdziale 

zostanie wspomniana jego działalność na stolicy biskupiej łuckiej, ukazane zo-

staną wysiłki zmierzające do odnowy swej owczarni w duchu wymagań Kościoła 

oraz mężna postawa w chwili doświadczeń wojennych. Kościół polski na tere-

nach wschodnich poniósł największą klęskę, której świadkiem był Ordynariusz 

łucki. Na końcu zostanie zaakcentowana jego własna martyrologia, która jest zło-

tą kartą w historii Kościoła katolickiego
2
. 

                                                
1
 W teologii duchowości zagadnienie to podejmuje wielu autorów. — Zob. J. W. Gogola, 

Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003; A. Cencini, Od relacji do uczestnictwa, Kraków 
2004; H. U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin?, Kraków 1999. 

2
 W piśmie z 26 maja 1946 r. bp Szelążek przekazał papieżowi sprawozdanie z wojennych 

przeżyć w diecezji łuckiej i w więzieniu w Kijowie. Jego list trafił do archiwów watykańskich z 
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1. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 

Mądrość starożytna głosi, że każdy powoli staje się człowiekiem. Potwier-

dzenie tego znajdujemy na kartach Pisma świętego, gdzie czytamy: „nie tajna Ci 

moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi” (Ps 139, 15). 

Pojęcie „ziemia” oznacza nie tylko tę ziemię, z której wyrósł i z której czerpie 

cechy swej osobowości. Człowiek rodzi się w środowisku, które go otacza i 

kształtuje. Chodzi, więc nie tylko o wpływy prenatalne, ale o całą przeszłość, o 

setki pokoleń, które znajdują w nim przedłużenie. W znaczeniu węższym chodzi 

o atmosferę, klimat rodzinny, a w znaczeniu szerszym o udział szerokich kręgów, 

nazywanych „charakterem epoki” i „znakami czasu”. 

Z takiego podłoża w ciągu wieków wyrasta człowiek. Posiadając w sobie cha-

rakterystyczne ziarenko novum, które pobudza go do postępu, do zdobywania 

zwycięskiego sûr-moi zarówno w rozwoju osobistym jak i społecznym. U osób 

wybitnych, a do takich powinno się zaliczyć Adolfa Piotra Szelążka, te dwa ele-

menty występują bardzo wyraźnie, zwłaszcza w sytuacjach dramatycznych, 

gdzie w pełnej jaskrawości odsłania się osoba i jej charakter. 

Naród polski w dobie romantyzmu przeżywał chwile dramatyczne w związku 

z nieustanną walką o niepodległość. Zapoczątkowany przez Rosję i Prusy w XIX 

wieku frontalny atak na polskość jako taką z zamiarem rusyfikacji czy germani-

zacji, potęgowany dziesięcioleciami przez coraz ostrzejszy reżim zaborcy, spo-

wodował walkę o niepodległość. Ruch ten daje się odczuć w większej lub mniej-

szej mierze we wszystkich zaborach i na emigracji. Reprezentuje go w sposób 

szczególny szereg wybitnych osobistości, tak duchownych jak i świeckich
3
. W 

                                                
odręczną adnotacją mons. D. Tardini z dnia 13 sierpnia 1946 r., w której sekretarz stanu podkre-
ślał: „Jak heroiczna była siła duchowa Biskupa. […] Jest to piękna karta w historii Kościoła, 

winna być zapamiętana. Niech nie zaśnie na zawsze w naszych archiwach. Pytam się: czy Bi-

skup-wyznawca nie zasługuje na nowe słowo papieża? Czy to nie zrobiłoby dobrze wszystkim”. 
— A. P. Szelążek, List do Piusa XII, Kielce, 26 V 1946, w: ADS, cz. II — 1942-1945, Watykan 

1967, s. 605.  

3
 W przełomowych momentach historii, wielkie znaczenie miał geniusz narodowo-patrio-

tyczny a także religijny Adama Mickiewicza, który w roku 1830 przeżył głębokie nawrócenie. 
Obok niego, znacząco na postawę narodowościową Polaków wpłynęli: Juliusz Słowacki, Zyg-

munt Krasiński, Cyprian Norwid, Józef Ignacy Kraszewski. Uczucia patriotyczne i religijne 

przez poetów były podnoszone do rangi najwyższych wartości. Patriotyzm w ich dziełach na-
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tyglu tych wolnościowych doświadczeń wzrastało dowartościowanie własnej tra-

dycji narodowej. W powstaniu styczniowym, duchowieństwo polskie odgrywało 

kluczową rolę w podnoszeniu wiary i patriotyzmu narodowego, w budzeniu 

czujności i nadziei, często przypłacając własne zaangażowanie ofiarą z życia i 

cierpieniem. Religijność patriotyczna, niezależnie od całego zróżnicowania jej 

przejawów czy też stopni ortodoksyjności, stała się znamienną cechą pokaźnej 

części elit polskich
4
.  

W takiej atmosferze, w rodzinie na wskroś religijnej Stanisława i Marianny (z 

domu Gregoriew) Szelążków, 30 lipca
5
 1865 r. przyszedł na świat drugi syn 

Adolf Piotr
6
. Jak każde dziecko w rodzinie katolickiej został ochrzczony w ko-

ściele parafialnym w Stoczku Łukowskim 13 sierpnia o godz. 12:00. Dwa lata 

później w 1867, urodził się trzeci brat Julian, jednak po dwóch miesiącach w nie-

znanych okolicznościach
7
 nastąpił przedwczesny zgon matki i brata. 

To wydarzenie otwiera nową kartę w historii rodziny Szelążków. Stanisław 

wraz z synami przeniósł się do Węgrowa, gdzie zawarł związek małżeński z Ele-

onorą Pauliną Dobraczyńską
8
. Dla osieroconych chłopców została ona prawdzi-

wą matką, która wychowywała ich z troskliwą czułością i miłością
9
.  

                                                
bierał cech swoistej religii, religia zaś cech swoistego patriotyzmu. Wśród osób duchownych, 

do wybitnych postaci należą: Adam Chmielowski, Rafal Kalinowski OCD, Honorat Koźminski 

OFMCap, a także cała plejada wybitnych kobiet, założycielek żeńskich zgromadzeń. Wśród 
nich trzeba wymienić bł. Marcelinę Darowską, która współtworząc nowe zgromadzenie dla Pol-

ski, zmieniła stereotypowe patrzenie na kobietę, zaś przez edukację i formację religijną podniosła 

jej godność. — Zob. J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t. 2, Paris 1991, s. 30-61. 

4
 Zob. J. Kłoczowski, dz. cyt., s. 49; A. P. Szelążek, List do Heleny Jarząbkówny, Łuck, 15 

VI 1942, ArST sygn H/III-b. 

5
 Większość źródeł i sam biskup Szelążek w personalnej dokumentacji podają jako datę 

urodzenia 1 sierpnia. — Por. Akta Urodzonych Parafian Stoczek od 1862 do 1874 Księga Pa-
miątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 480; A. P. Szelążek, Autobiografia, bmrw, 

s. 1-5, ArST sygn. E/I-a. 

6
 Pierworodnym synem był urodzony w 1863 r. Władysław Szelążek. 

7
 L. Zygner, analizując księgi parafialne, odkrył, że w roku 1867 r. przyczyną zgonu wielu 

osób była cholera. — Zob. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii, Toruń 1998,  

s. 39. 

8
 Córka Józefa i Józefy Ottowiczów urodziła się 8 II 1844 r. w Puławach. — Zob. Odpis ak-

tu urodzenia, nr 35/1844 (mps ArPw, bez sygn.); B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 

wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 6; L. Zygner, dz. cyt., dz. cyt., s. 39.  

9
 Z., Nasz Pasterz — Jubilat, ŻK 9(1938) nr 37, s. 583.  



— 26 — 

Więź i szczera miłość, jaka łączyła przyszłego biskupa z rodzicami, znajduje 

odbicie w jego listach. W liście do Matki Agnieszki od Jezusa pisze: „Pomimo 

moich częstych doświadczeń (mam 59 lat) nie doszedłem jeszcze do tego stopnia 

zjednoczenia z miłościwym Bogiem, które by mnie uczyniło panem samego sie-

bie w takich sytuacjach. Pojawiły się wewnętrzne niepokoje wobec zła, które już 

się dokonało, lub, które mi jeszcze grozi: jak […] choroba moich, rodziców bar-

dzo starych”
10

. Więź, która łączyła Adolfa Piotra z matką potwierdza następująca 

wypowiedź: „Eleonora z Dobraczyńskich odznaczała się tak wielkim sercem i 

wlała tyle serca w wychowanie sierot, że nie odczuły one braku opieki macie-

rzyńskiej”
11

. 

Rozwijał się więc Adolf w atmosferze otwartej na Boga, a w Nim otwartej na 

drugiego człowieka
12

.
 
Od samego dzieciństwa Kościół

13
 i modlitwa

14
 odgrywały 

pierwszorzędną rolę w życiu młodego Węgrowianina. Potwierdzenie tego znaj-

dujemy w liście do Heleny Jander, gdzie czytamy: „W domu moich rodziców i 

wujostwa Włodkowskich przed Najświętszym Sakramentem w naszym ukocha-

nym poreformackim kościele zespoliły się serca nasze z Najświętszym Sercem 

Pana Jezusa”
15

. 

                                                
10

 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3 IX 1924, ArST sygn. E/IV-g; 
tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, [bmw] grudzień 1927, ArST sygn. E/IV-g.  

11
 Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 583. 

12
 Jego szczególną troska były rodziny, do nich pisał: „Człowiek jest istotą wybitnie towa-

rzyską. Ta skłonność do życia w społeczeństwie objawia się w pierwszym rzędzie przez spo-
łeczność najbardziej naturalną: społeczność domową czyli rodzinę, będącą jakby pierwotną ko-

mórką towarzyską, około której grupują się wszystkie inne ludzkie społeczności”. — A. P. Sze-

lążek, O społeczności rodzinnej i domowej, MPP 10(1915) nr 6-7, s. 1. 

13
 Swoje życie i posługę budował na mocnym fundamencie i tego uczył innych. „…społecz-

ność doskonała i niezależna, która równolegle z Państwem spełnia swe zadanie w świecie. Ko-

ściół został ustanowiony, aby dalej prowadzić między ludźmi potrójną misje: duchownej nauki, 
kapłaństwa i pasterzowania”. — A. P. Szelążek, O społeczności religijnej czyli Kościele, MPP 

11(1916) nr 1, s. 12, 14.  

14
 Jego wnętrze wyraża się w tych słowach: „Przed Najświętszym Sakramentem będę starał 

się jak najczęściej widzieć naszego Pana ukrytego w Hostii. Blisko Najświętszego Sakramentu, 
ołtarza”. — A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr, San Remo, 1 V 1931, ArST sygn. E/II-f. 

15
 A. P. Szelążek, List do H. Jander, Zamek Bierzgłowski, 31 VIII 1946, s. 1, ArST sygn. 

E/IV -f/7.  
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Religijność Europy przechodziła w XIX w. ciężki kryzys. Chwilowy triumf 

naukowego racjonalizmu stał się wstrząsem, który przyspieszył odnowę Kościo-

ła. Nie leżało to jednak w interesie imperium rosyjskiego. Ponieważ Podlasie 

znajdowało się na terenie zaboru rosyjskiego, rząd na wszelki sposób uciskał na-

ród i religię. Jako ośrodek polskości najbardziej ucierpiało szkolnictwo. Odpor-

ność psychiczna, którą naród polski okazywał w ciągu swego istnienia, jest zdu-

miewająca. W takiej rzeczywistości przyszły biskup łucki ukończył szkołę po-

wszechną w Węgrowie, a następnie w roku 1878 rozpoczął pięcioletnią naukę w 

Męskim Gimnazjum Klasycznym w Siedlcach
16

. Jako uczeń, zapisał się „złotymi 

literami” w opinii grona pedagogicznego z powodu wyjątkowych zdolności, cze-

go dowodem były rokrocznie otrzymywane nagrody
17

. 

Młode pokolenie w okresie wzmożonej rusyfikacji potrzebowało fundamentu, 

na którym mogło budować życie społeczne i religijne
18

. Napięta sytuacja w Oj-

czyźnie, brak doświadczenia w życiu oscylującym niekiedy między wpływem 

skrajnego racjonalizmu a egzaltowanym romantyzmem, doprowadzało w prakty-

ce do kroczenia za upatrzonym przewodnikiem, który często okazywał się zwy-

kłym demagogiem
19

. Groziło to ryzykiem zejścia z torów prawdy i wiary, albo 

zamknięcia się w kręgu własnych zainteresowań i prowadzenia „ciasnej” egzy-

stencji. Adolf Piotr należał do patriotów, u których miłość do Ojczyzny determi-

nowała odruchy kochających serc, pokrzepionych modlitwą i żyjących w blisko-

ści z Bogiem. Jego gimnazjalny kolega, Kazimierz Pruski, potwierdza to w sło-

wach: „Kolega Szelążek lubił również niezmiernie nasze zabawy […] z kościo-

łem jednak najsilniej był zawsze związany. […] Utkwiło mi w pamięci, jak opo-

wiadał, że w mroczne poranki, przy blasku gwiazd iskrzących na niebie, spieszył 

                                                
16

 Zob. L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako pasterz diecezji łuckiej, w: Ksiądz Biskup Adolf 

Piotr Szelążek człowiek, pasterz, Założyciel, red. E. Karwowska, Toruń 1999, s. 53; B. E. Kar-
wowska, dz. cyt., s. 7; L. Zygner, dz. cyt., s. 40.  

17
 Zob. Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 583. 

18
 Były to rządy słynnego kuratora-rusyfikatora Apuchtina. — Zob. B. E. Karwowska, dz. 

cyt., s. 7; L. Zygner, dz. cyt., s. 34.  

19
 L. Sciascia twierdzi, że każdy racjonalizm zakłada pesymizm w ciągłym zderzeniu z rze-

czywistością nie poddającą się rozumowi. — Zob. V. Messori, Pytanie o chrześcijaństwo, Kra-

ków 1997, s. 23.  
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na roraty lub przed wieczorem dążył na ulubione przez młodzież majowe
20

 nabo-

żeństwo”
21

. Jego nieugięta postawa wobec wrogiego Ojczyźnie zaborcy — mó-

wił wbrew zakazom po polsku — umiejętność rozwiązywania problemów ży-

ciowych świadczy o dojrzałej osobowości i dlatego wybór życia poświęconego 

wyłącznie Bogu, jak dojrzały owoc przedzielił okres młodzieńczej fascynacji 

Bogiem i świadomego kroczenia Jego ścieżkami
22

. 

Rozpoznanie przez Adolfa Piotra powołania kapłańskiego spotkało się z 

aprobatą otoczenia. Co więcej, list jego ojca do rektora Płockiego Seminarium 

wyraża wręcz radość z wyboru syna. Pisał on: „Synowi memu Adolfowi Piotrowi 

[…] nie tylko zezwalam na obór stanu duchownego tj. na wstąpienie do Semina-

rium, ale udzielam mu swego rodzicielskiego błogosławieństwa i proszę Ducha 

Świętego, aby raczył kierować jego sercem i rozumem tak, żeby stał się godnym 

obranego stanu”
23

. Po latach, ks. Antoni Chmielewski, napisał: „[…] Ten Mąż, 

upatrzony przez Opatrzność na odnowiciela diecezji naszej, już istniał. […] jak 

Piotr św. patron Jego, rzuca sieci światowe […] by w zaciszu Seminarium płoc-

kiego rzeźbić w sobie Chrystusa”
24

. 

Środowisko płockie odegrało kluczową rolę w formacji teologicznej młodego 

alumna. Łaska jednak buduje na naturze, dlatego wymiar naturalny miał charak-

ter konstytutywny w dążeniu do doskonałości człowieczeństwa Adolfa Piotra. 

Siostra Myra Franciszkanka tak go opisuje: „[…] był bardzo przystępny, wesoły i 

pobożny. To postać całkowicie zdana na wolę Bożą, którą cenił nade wszyst-

                                                
20

 W wieku XIX pod wpływem włoskiej religijności „ultramontańskiej” rozwija się jako coś 

w gruncie rzeczy bardzo polskiego nabożeństwo majowe do Matki Bożej, żywy różaniec, a od 

schyłku XIX wieku również nabożeństwa różańcowe w październiku. Jezuici szerzą kult Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Wielką popularnością cieszą się śpiewy religijne w języku pol-

skim. Wzrasta ruch pielgrzymkowy, w skali ogólnonarodowej wzrasta znaczenie Jasnej Góry. 

— Zob. J. Kłoczowski, dz. cyt., s. 69.  

21
 Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 583. 

22
 Zob. A. P. Szelążek, List do H. Jander, Łuck, 22 VI 1937 s. 1, ArSt sygn. E/IV-f/7. 

23
 E. B. Karwowska, dz. cyt., s. 9.  

24
 Tenże, Nasz Pasterz, MDŁ 1935 nr 12, s. 313-314.  
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ko”
25

. Bogactwo jego osobowości dostrzec można było w jego serdecznych i 

bezpośrednich relacjach z bliskimi ludźmi a także z otoczeniem. Wysoka kultura 

osobista świadczy o wewnętrznej pracy nad charakterem. Jeszcze jedna cecha 

osobowości, dominowała w przyszłym kapłanie — jego pracowitość. Świadczą o 

tym wysokie wyniki w nauce
26

. Z biegiem czasu cecha ta przekształciła się w 

trwałą zdolność panowania nad sobą. Powierzenie mu przez przełożonych naj-

pierw funkcji wicedziekana kleryków, a potem obowiązków dziekana świadczą o 

uznaniu dla jego intelektualnych i organizacyjnych zdolności
27

.  

Formacja kapłańska w seminarium przygotowywała Adolfa Szelążka do przy-

szłej pracy w winnicy Pańskiej. W środowisku płockim już w sposób akademicki 

formuje się pogląd teologiczny przyszłego biskupa, dlatego w swoich opracowa-

niach, kazaniach i pracach sięgał do dzieł teologów dawniejszych i jemu współ-

czesnych
28

. W pismach o tematyce kościelnej czerpał z dzieł św. Augustyna. 

Zwłaszcza bliskie mu były zagadnienia związane z Kościołem jako Mistycznym 

Ciałem Chrystusa. Pogłębił wiedzę i doświadczenie o teologię scholastyczną św. 

Anzelma z Canterbury, św. Tomasza z Akwinu i św. Bonawentury. Ponadto na 

stronach Nauk apologetycznych cytuje dziewiętnastowiecznych apologetów 

m.in. Alberta Weissa
29

. Młody seminarzysta, czytając klasyków katolickiej pra-

wowierności, doświadczył wartości, którymi chrześcijaństwo wzbogaciło i 

uświęciło historię. Należy przypuszczać, że w środowisku płockich teologów zo-

stał „zaszczepiony” przeciw „bałwochwalstwu tego co nowe”, utożsamianego 

                                                
25

 Myra M., Moje wspomnienia o śp. Księdzu Biskupie Adolfie Piotrze Szelążku, Orlik, 29 X 

1985, ArSt sygn. E/IV-f/7. 

26
 „Eminens cum laude — określili profesorowie jego postępy w naukach i cnocie, a okre-

ślenie powyższe odtąd stale mu towarzyszy, zmieniając się co do formy, nigdy co do treści”. — 

A. Chmielewski, Nasz Pasterz, MDŁ 10(1935) nr 12, s. 314; zob. L. Zygner, dz. cyt., s. 51; B. 

E. Karwowska, dz. cyt., s. 9; W. Kluz, Wytrwałość — Biskup Adolf Piotr Szelążek Założyciel 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1987, s. 6.  

27
 Zob. B. Ussas, Akademia Duchowna. III. Akademia Duchowna w Petersburgu, w: EK, t. 

1, Lublin 1973, kol. 214; B. Wyrobisz, J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup łucki. W dziesiątą 

rocznicę objęcia rządów, GK 43(1936) nr 1, s. 11. 

28
 Na temat płockiego środowiska teologicznego, skupionego wokół kolejnych rządców die-

cezji, zwłaszcza pod koniec XIX w. zob. L. Zygner, dz. cyt., s. 40.  

29
 Zob. tamże, s. 61.  
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zawsze i w każdym wypadku z dobrem. A następnie nauczył się widzieć rzeczy z 

drugiej strony, próbując zrozumieć dramat tych, którzy mieli inne poglądy
30

. 

Zrozumiał, że w historii nie powinno być „trędowatych”, oraz że jeżeli kiedyś 

tak było, obowiązkiem chrześcijanina jest wyruszyć na ich poszukiwanie. Jako 

syn swej epoki, czerpał ze źródeł protestanckich teologów, jednak wykorzysty-

wał ich myśli raczej dla przeciwstawienia im i obrony konkretnych tez teologii 

katolickiej
31

. 

Dnia 26 maja 1888 r. w katedrze płockiej z rąk bp. Henryka Kossowskiego 

otrzymał święcenia kapłańskie
32

. Od tej pory gorliwie wcielał w życie to, czego 

się nauczył w seminarium, wzbogacając i pogłębiając wiedzę naukową osobi-

stym doświadczeniem duchowym.  

2. POSŁUGA DUSZPASTERSKA 

Pierwszą placówką ks. Szelążka była płocka fara — kościół św. Bartłomieja
33

. 

Ks. A. Chmielewski tak to ujął: „Niezwykła była gorliwość młodego lewity. Pra-

cowitością i sumiennością w wypełnieniu powierzonych sobie obowiązków, sta-

rannym przygotowaniem się do kazań, pociągającą wymową jednał sobie para-

fian, zyskiwał na szacunek przełożonych”
34

. Na podstawie kazań, które zachowa-

ły się z tego okresu, można prześledzić, jak rozwijała się myśl teologiczna mło-

dego kapłana. Pewną trudność w interpretacji stanowi fakt, że przyszły biskup 

łucki poglądy swoje formował zgodnie z duchem swojej epoki, która opierała się 

na teologii potrydenckiej. W świetle osiągnięć Vaticanum II podejmując refleksję 

na temat jego teologii można mieć wątpliwości, czy wnioski są adekwatne do 

poglądów autora. Na podstawie analizy spuścizny pisarskiej przeprowadzonej 

                                                
30

 W. Bukowiński, Taki człowiek. Wspomnienia z więzienia o Ks. Biskupie A. Szelążku, Kry-

nica Zdrój, X 1969, ZCz 5 (1990) nr 18, s. 241. 

31
 L. Zygner, dz. cyt., s. 61-62.  

32
 Zob. Kronika kościelna, PKat 24(1886) nr 40, s. 636; Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., 

s. 583; B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 11.  

33
 W. Kluz, dz. cyt., s. 6.  

34
 A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 314; zob. E. Karwowska, dz. cyt., s. 12.  
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przez Leszka Zygnera możemy stwierdzić, że konstrukcja teologiczna Szelążka 

zasadniczo opierała się na czterech punktach odniesienia. Były nimi teocentryzm, 

chrystocentryzm, eklezjocentryzm i antropocentryzm
35

. W głoszeniu orędzia 

chrześcijańskiego zwracał uwagę na rzeczywiste i konkretne problemy adresata. 

Przedmiotem jego przepowiadania był historiozbawczy ruch przez Chrystusa i 

Kościół ku Bogu. Jezus jest szczytem ostatnim autokomunikacji Boga. To Jego 

miłość podtrzymuje wszelki wysiłek miłości między ludźmi: więź, która nas łą-

czy, w Chrystusie znajduje fundament i sens. To przekonanie ks. Szelążek po-

twierdza w słowach: „Jeżeli dla ciała, w którym stał się do nas podobnym, nie 

wzgardził sam uczuciem głodu ani pragnienia, ani smutkiem ani bojaźnią […] to 

wierzyć musimy, że odczuwał tę sprawiedliwą a tak świętą miłość […]. Miłość ta 

uprzedza gniew Boży, jaki nas w chwili poczęcia dotyka, codziennie uprzedza 

naszą poprawę”
36

.
 

Przełożeni, widząc zdolności intelektualne ks. Adolfa Szelążka, w roku 1889 

wysłali go na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu
37

. Po pięciu latach 

studiów po przedstawieniu dwóch prac: De primatu Romani Pontificis i De reva-

lationibus S. Brigittae, uzyskał on stopień magistra teologii z wyróżnieniem pri-

mus cum eximia laude
38

. Po zakończeniu roku akademickiego powrócił do Płoc-

ka. W liście do bp. Nowodworskiego rektor Akademii napisał o młodym absol-

wencie: „Odsyłam Waszej Ekscelencji ks. Szelążka, ale nie Szelążek to, jeno 

czysty dukacik”
39

. Wielki wpływ na rozwój duchowy i pisarski ks. Szelążka miał 

                                                
35

 L. Zygner, dz. cyt., s. 65.  

36
 A. P. Szelążek, Kazanie na Niepokalane Poczęcie NMP, Płock 6 XII 1888, ArST sygn. 

E/II-f. 

37
 Pod względem edukacji duchowieństwa najgorsza była sytuacja w Królestwie Kongreso-

wym. Była to jedyna wyższa duchowna uczelnia w zaborze rosyjskim. Powstała w stolicy ca-
rów celem formowania młodego kleru pod kontrolą monarchii. Wielkim wysiłkiem rozbudowa-

no kilkuletnie studia seminaryjne w oparciu o własnych, a nie — jak było to przeważnie daw-

niej — zakonnych profesorów. Godna uznania jest promowana w tych warunkach odnowa pra-

cy duszpasterskiej, jak na przykład formowanie kapłanów do gruntownej przebudowy kateche-
zy dzieci, przyjmowanie częstej komunii przez dzieci, zgłębianie dziecięcej psychiki. — Por. J. 

Kłoczowski, dz, cyt., s. 76. 

38
 A. P. Szelążek, Autobiografia, s. 1, ArST sygn. E/I-a. 

39
 [baw], Z okazji konsekracji J. E. ks. Biskupa Sufragana Płockiego, „Kurier Płocki” 

4(1918) nr 268, s. 1-2.  
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bp Michał Nowodworski
40

. „Sam niesłychanie pracowity, wymagał i wdrażał do 

wytężonej pracy młodego towarzysza”
41

. Skierowano go do pracy w Konsystorzu 

Generalnym. W 1893 r. otrzymał on nominację na stanowisko sekretarza. Na tym 

stanowisku wykazał się wyjątkowymi zdolnościami urzędniczymi, a ponieważ 

rzetelność, systematyczność, oraz wysoki poziom profesjonalizmu cechował 

księdza Adolfa, zwłaszcza gdy pisał oficjalne memoriały do władz rządowych, 

już w 1896 r. awansował on na stanowisko regensa tegoż Konsystorza. Na tym 

stanowisku pozostał do 1904 r., kiedy został oddelegowany przez Kapitułę Płoc-

ką do Rzymsko-Katolickiego Kolegium Duchownego w Petersburgu, pozostając 

nadal sędzią-surogatem tegoż Konsystorza (1902-1907). Przy serdecznej współ-

pracy z bp. Nowodworskim, wchodził w tajniki spraw kościelnych
42

. Były to 

czasy schyłku zaboru rosyjskiego. Walka o dobro i prawa kościoła wymagała 

czasami nadludzkich wyrzeczeń i sił. Ordynariusz zlecał młodemu księdzu opra-

cowywanie różnych memoriałów i referatów, które osobiście potem przeglądał i 

poprawiał. Na stanowisku regensa ks. Szelążek opracował regulamin Ordinatio 

Consistorii Generalis Plocensis
43

.
 
Przez 8 lat pełnił obowiązki egzaminatora po-

synodalnego i cenzora ksiąg (1902-1910). Od 1894 r. pracował również w sądzie 

biskupim, gdzie pełnił urząd obrońcy węzła małżeńskiego (1894-1896), notariu-

sza (1897-1902) i asesora (1902-1903). W tym czasie był administratorem parafii 

w Radzikowie (1897-1907), a następnie w Orszymowie (1907-1918) i z parafii 

tych pobierał beneficjum. Rozpoczął również działalność kaznodziejską na tere-

nie Płocka
44

. 

                                                
40

 „Uczony, pisarz, założyciel i redaktor „Przeglądu Katolickiego”, twórca „Encyklopedii 
Kościelnej”, wówczas najwybitniejszy szermierz o prawa Kościoła pod zaborem Rosyjskim”. 

— A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 315.  

41
 Tamże.  

42
 „Od początku Ksiądz Biskup stawiał wysokie wymagania Szelążkowi. Podczas nauki w 

płockim seminarium, właśnie u niego alumn uzyskał cztery stopnie bonus, zaznaczyć trzeba, że 

pod czas nauki miał ich tylko pięć. Pozostałe oceny, oraz końcowe były eminens cum laude.” — 

Zob. L. Zygner, dz. cyt., s. 49.  

43
 Zob. B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 14; W. Kluz, dz. cyt., s. 6.  

44
 Zob. A. Redmer, Deminstratio religiosa, christiana et catholica w „Naukach apologe-

tycznych” Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), Lublin 1992, s. 9-11 (mps BKUL). 
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Jednocześnie z pracą w Kurii Biskupiej ks. Adolf gorliwie pełnił obowiązki 

kapłańskie w farnym kościele. W zachowanych kazaniach głoszonych podczas 

większych uroczystości kościelnych kluczowe miejsce zajmowała problematyka 

ascetyczno-moralna. Te początkowe teksty cechuje wspólne wzrastanie do doj-

rzałości. Pisał w tym czasie: „Jednak Bóg prowadzi ludzkość po drogach, które 

nie odpowiadają naszym przewidywaniom. Jest to niezaprzeczona prawda, że 

dzieje świata, użyjemy tu słów Kellner’a, stanowią jednocześnie historię wy-

chowania ludzkości przez Boga”
45

. Stawiał przed słuchaczami problem moralny, 

podawał jednocześnie środki do jego rozwiązania. Tak pisał: „Unikajmy staran-

nie wszystkiego, co zrodzić może pokusy, bo wówczas tylko oczekiwać możemy 

łaski owej. Mężnie zwyciężone pokusy przez post i modlitwę — najdzielniejsza 

to broń przeciw pokusom. Pomnóżmy najpierw w swych sercach łaskę przez słu-

chanie słowa Bożego i dobre uczynki”
46

.
 
Niektóre jego kazania, zwłaszcza o te-

matyce Kościelnej miały cechy zawierające połączenie pojęć ascetyczno-moral-

nych z apologetycznymi.  

Prefekt płocki miał bardzo dobre rozeznanie w sytuacji religijno-społecznej 

Ojczyzny, dlatego troska duszpasterska przyszłego biskupa obejmowała różne 

grupy społeczne. Oparcie na bardzo szerokich masach społeczeństwa stanowiło 

wielką siłę Kościoła polskiego. Jednak jego podstawowym problemem, był brak 

własnych dynamicznych elit, które łączyłyby żarliwość religijną z kulturą na po-

ziomie epoki i miałyby trafne rozeznanie w „znakach czasu”. Konserwatywne 

kręgi hierarchii i arystokracji, zwłaszcza w Kongresówce, nie mogły spełnić ta-

kich funkcji. Intelektualnie i społecznie rozbudzona inteligencja odwracała się w 

wielkiej mierze od katolicyzmu. Szybka inwazja kultury zachodniej niosła za-

grożenie utraty wiary, zwłaszcza w kręgach inteligencji. W reakcji na roman-

tyzm, polska inteligencja przyjęła raczej program pozytywizmu i to aż po wyklu-

czający religię scjentyzm — kult nauki niosącej niejako automatycznie światło 

postępu w ludzkim świecie. W takich okolicznościach młody kapłan, od paź-

                                                
45

 A. P. Szelążek, Walka o duszę dziecka, w: Wiązanka literacka ziemi płockiej, red. I. Rości-

szewski, Płock 1913, s. 33-49. 

46
 Tenże, O pokusach, Płock, 7 III 1889, ArST sygn. E/II-f, s. 15.  
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dziernika 1898 do połowy roku 1900, w katedrze płockiej wygłosił Nauki apolo-

getyczne, oparte na rzetelnej wiedzy teologicznej, które miały na celu pobudzić 

ducha i rozwój religijny inteligencji. Ponieważ rozwój nauki i industrializacji bez 

Boga pogłębił kryzys egzystencjalny człowieka, coraz wyraźniej wkradał się pe-

symizm. „Wprawdzie do tego pesymizmu przyczyniają się warunki życia, ale 

głównego źródła należy szukać gdzie indziej. […] Niepodobna zaprzeczyć, że 

stan umysłów zachodniej Europy nie przestaje oddziaływać na naszą kulturę, z tą 

tylko różnicą, że jeżeli dawniejsze prądy odbijały się u nas późno bardzo, dziś 

kierunki życia umysłowego zachodnich krajów odczuwamy prawie jednocześnie, 

może w zmniejszonej cokolwiek formie i w słabszym stopniu”
47

. Każda prze-

miana społeczna niosła pewne ryzyko dla Kościoła. W tym wypadku ks. Adolf 

zwraca uwagę na niebezpieczeństwo utraty tych warstw społecznych, które w 

dobrobycie odnajdują sens szczęścia. Na pytanie jaką postawę mają zachować 

katolicy, odpowiadał: „Kościół stanowczo popiera prawdziwy postęp, gdyż oży-

wia w członkach społeczeństwa zapał do pracy i pilność w pełnieniu obowiąz-

ków. […] Pobożność nic nie psuje, ale wszystko udoskonala”
48

. Miłość do Ko-

ścioła, której przejawem jest troska o człowieka w jego konkretnej sytuacji ży-

ciowej, zaprowadziło przyszłego biskupa łuckiego aż do fizycznej ofiary. 

W 1902 r. bp Jerzy Szembek mianował ks. Szelążka kanonikiem Kapituły Ka-

tedralnej Płockiej. Z gremium tym był on związany do 1925 r. Posiadał w niej 

kolejno tzw. kanonię bez tytułu (1902-1908), kanonię teologa (1908-1909), ka-

nonię kustosza (1909-1914), kanonię kantora (1914-1922) i prałaturę dziekana 

(1922-1925). Ponadto w 1902 r. w wieku 37 lat otrzymał godność szambelana 

papieskiego, a w roku 1904 prałata domowego Jego Świątobliwości Benedykta 

XV. Został odznaczony orderem św. Anny, a potem Mianowany przez bp. Jerze-

go Szembeka kanonikiem Kapituły Katedralnej Płockiej
49

. 

                                                
47

 Tenże, Nauki apologetyczne, Warszawa 1901, s. 8-9.  

48
 Tamże, s. 13.  

49
 Zob. Catalogus ecclesiarum, Varsovie-Plociae 1903-1925; W. Góralski, Skład osobowy 

kapituły płockiej w okresie rządów diecezją arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, w: 

Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej 

śmierci, red. A. Suski, W. Góralski, T. Żebrowski, Płock 1991, s. 203-204.  
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Od 1893 r. ks. Szelążek był związany z seminarium duchownym w Płocku. 

Początkowo pełnił obowiązki ojca duchownego, a w 1894 r. został mianowany 

przez bpa Nowodworskiego wykładowcą prawa kanonicznego. Ks. Szelążek do 

1904 r. wykładał w płockiej alma mater prawo kanoniczne, ascetykę, filozofię, 

język łaciński i wymowę ogólną na kursie przygotowawczym
50

. O tym, że w pra-

cy dydaktycznej kierował się on względami nadprzyrodzonymi, świadczy ofia-

rowywanie swych prac Panu Bogu i świętym
51

.
 

Był on czynnym członkiem i później prezesem Towarzystwa Dobroczynności, 

które za rządów rosyjskich było przez długi czas jedyną formą legalnej pracy 

społecznej. W myśl encyklik Leona XIII Aeterni Patris (1879) i Providentissimus 

Deus (1893), zorganizował Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, stając 

się ich ideowym kierownikiem na Mazowszu płockim. Brał udział w organizacji 

i został pierwszym prezesem Związku Katolickiego
52

. Jego społeczne zaangażo-

wanie nie było zwykłą filantropią, lecz ewangelicznym wyborem Boga.  

W r. l905 bp Szembek został przeniesiony na stolicę metropolitalną w Peters-

burgu. Niedługo po tym wyjechał do stolicy carów ks. prałat Szelążek delegowa-

ny przez Kapitułę Katedralną Płocką, gdzie zaczął pracę jako jeden z czterech 

asesorów
53

 w Rzymskokatolickim Kolegium Duchownym
54

. Abp Szembek wy-

korzystał pobyt w Petersburgu dobrze znanego sobie z czasów płockich ks. prała-

ta Szelążka. Doceniając jego zdolności dydaktyczne mianował go profesorem 

prawa kanonicznego i filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii 

eksperymentalnej, ekonomii politycznej, teologii pastoralnej, ascetyki, historii, 

                                                
50

 Zob. Autobiografia bpa A. P. Szelążka, s. 1, ArST sygn. E/I-a. 

51
 Zob. A. P. Szelążek, Konspekty wykładów prawa kanonicznego, s. 1, ArST sygn. E/II-h. 

52
 Zob., Z. Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 38; A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt.,  

s. 318.  

53
 Od XVIII wieku, ukazem Katarzyny II, biskupowi na terytorium rosyjskiego imperium 

pomagają zamiast kapituły asesorzy, wybrani z podporządkowanego ordynariuszowi ducho-

wieństwa. — I. Szostak, Łucko-Żytomieska diecezja pod koniec XVIII — w pierwszej połowie 

XIX wieku, „Wołanie z Wołynia” Ostróg 2005, s. 26. 

54
 Kolegium było instytucją stworzoną przez carat początkowo z zamiarem upodobnienia jej 

do prawosławnego Synodu i dlatego stanowczo odrzuconej przez Stolicę Apostolską, później od 

r. 1875, gdy jej czynności zostały ograniczone do spraw czysto administracyjnych, zaledwie to-

lerowanej przez Watykan. — Z., Nasz Pasterz Jubilat, art. cyt., s 584.  
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literatury polskiej, języka łacińskiego i francuskiego w Seminarium Metropoli-

talnym Mohylewskim z siedzibą w Petersburgu
55

.
 

W obecności nasyłanego przez rząd prokuratora, w Kolegium Petersburskim 

odbywało się jeden raz w tygodniu, posiedzenie poświęcone załatwianiu spraw 

urzędowych, które nie mogło zaspokoić wymagań zawsze czynnej natury ks. pra-

łata Szelążka. Toteż całą twórczość i wiedzę, którą posiadał przekazał w swych 

wykładach. Dla jego uczniów wykłady wydawały się z początku, choć przepięk-

nymi w formie, jednak zbyt wysokimi dla ich poziomu, nadającymi się raczej do 

Akademii niż do Seminarium. Jednak z czasem nauczyli się je rozumieć. W tym 

okresie większa liczba alumnów zaczęła wyjeżdżać po ukończeniu Seminarium 

na wyższe studia do Rzymu i do Innsbrucka. Zgodnie ze świadectwem jednego z 

wyjeżdżających, należało to w znacznej mierze przypisać zainteresowaniu dla 

wiedzy, jakie wzbudziły wykłady ks. prałata Szelążka
56

. Okres petersburski owo-

cował w życiu przyszłego biskupa serdecznymi relacjami. W seminarium zauwa-

żył on młodego alumna Ignacego Świrskiego (późniejszego biskupa podlaskie-

go), z nim połączyły go więzy szczerej przyjaźni i wsparcia duchowego. Świad-

czy o tym korespondencja, którą zachowali ze sobą do końca. Bp I. Świrski tak 

pisał: „Na widok pisma Waszej Ekselencji doznaję zawsze głębokiego wzrusze-

nia jak kiedyś za moich czasów kleryckich, gdy miałem szczęście nie tylko roz-

mawiać ale i korespondować z Wasza Ekscelencją. […] Mimo ciężaru lat i prze-

żyć nadludzkich, Ekscelencja zachował zupełną młodość ducha, pozostał taki, 

jakim Go pamiętam z Petersburga, nawet charakter pisma niewiele się zmienił”
57

. 

Żałowali go też bardzo, gdy po trzyletnim pobycie w Petersburgu wracał do 

Płocka. „Błysnął przed nami meteor i pomknął dalej” — pisał w swoich wspo-

mnieniach ks. Ignacy Świrski, będąc profesorem uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie
58

. Przebywanie ks. prałata Szelążka w Petersburgu zbiegło się z rewo-

lucyjnymi wydarzeniami w Rosji. Opinią świata wstrząsnęła okrutnie tłumiona 
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 Zob. A. P. Szelążek, Autobiografia, dz. cyt., s. 1; zob. B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 17. 

56
 Zob. Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 583. 
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 I. Świrski, List do ks. Bpa A. P. Szelążka, Siedlce, 20 X 1946, ArST sygn. E/IV-c.  
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demonstracja, tzw. „krwawa niedziela” w Petersburgu 22 I 1905 r.
59

 Dojrzałość i 

wrodzona dyplomacja pozwoliły mu należycie ocenić sytuację — chwilowe 

osłabienie monarchii Romanowych wymagało szybkich działań. Ponaglany tro-

ską o wzmocnienie pozycji Kościoła w Polsce, wraz z abp. Szembekiem brał 

udział w tajnych konferencjach Episkopatu Polski z rządem rosyjskim, przygo-

towywał materiały do ukazu tolerancyjnego. Był współautorem głośnego memo-

riału o stanie Kościoła katolickiego w Rosji, złożonego rządowi carskiemu przez 

abp. Szembeka
60

. Memoriał ten, poparty listem odręcznym Piusa X do Mikołaja 

II, przyczynił się do ogłoszenia ukazu tolerancyjnego w r. 1905
61

.
 
Mimo niespo-

dziewanej śmierci metropolity Jerzego Józefa Szembeka (12 VIII 1905), ks. Sze-

lążek pozostał jeszcze przez dwa lata w Petersburgu, wspomagając administrują-

cego wakującą archidiecezję ks. Stefana Antoniego Denisewicza. Do Płocka po-

wrócił dopiero w r. 1907. 

Po powrocie do Płocka ks. Szelążek podjął na nowo pracę w seminarium du-

chownym. W roku akademickim 1907/1908 prowadził on wykłady z prawa ka-

nonicznego, filozofii, socjologii i ascetyki. Swoimi wykładami zachęcał alum-

nów do wytrwałej pracy przede wszystkim duchowej. Był przekonany, że mą-

drość „zasadza się na doskonałej ocenie wartości rzeczy stworzonych i na pozna-

niu prawdziwego dobra. […] jedynym dobrem dla człowieka, jest zbliżenie się 

do najwyższego ideału tj. podobieństwo do Stwórcy”
62

. Doceniając jego wkład w 

formację przyszłych kapłanów, 11 stycznia 1909 r. bp Antoni Julian Nowowiejski 

                                                
59

 Masakra robotników, którzy pod przewodnictwem popa Hapona i za uprzednią zgoda po-
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mianował ks. Szelążka rektorem Płockiego Seminarium Duchownego. W po-

czątkach pracy seminaryjnej dostrzegał potrzebę dostosowania formacji kapłań-

skiej do wymagań epoki, dlatego zwiedzał placówki naukowe w Niemczech i we 

Francji
63

. Zaznajomiwszy się z prowadzeniem psychologii eksperymentalnej w 

Instytucie Wundta w Lipsku, wprowadził ten przedmiot do płockiego semina-

rium. Dokonał tego w myśl papieża Piusa X, którego życzeniem było wprowa-

dzenie do seminariów studium nauk przyrodniczych. Na podstawie zachowanych 

dokumentów, można stwierdzić, że z zainteresowaniem śledził rozwój nauk przy-

rodniczych, miał własną ocenę tego, jaki oddźwięk miało to w praktyce wycho-

wawczej
64

. W prowadzeniu seminarium kierował się doświadczeniem nie tylko 

zdobytym na europejskich uniwersytetach, korzystał również ze spuścizny na-

ukowej wybitnych zakonotwórców i poszczególnych duchownych. Ich świętość, 

wiedzę i osobisty wpływ starał się wszczepić w serca swych wychowanków
65

. 

Pisał o tym w swoich publikacjach: „To nie entuzjaści i nie bohaterowie tylko; to 

święci, którzy za sobą prowadzili do szczęścia ludzi, rzesze zakonów i zgroma-

dzeń religijnych, oddanych wyłącznie sprawie wychowania; św. Ignacy Loyola, 

św. Wincenty a Paulo, św. Hieronim Emilianus, św. Józef Kalasanty, żyją i w 

pamięci ludzkiej i w dziełach swoich”
66

.
 
 

Życie duchowe w formacji seminarzystów odgrywało kluczową rolę. W for-

mularzu wakacyjnym dla kleryków, przygotowanym przez Rektora, na pierw-

szych miejscach znalazły się pytania skierowane do proboszczów: o gorliwość i 

religijność alumnów. Dopiero na 21 miejscu: „Czy i jaki czas poświęcił nauce?” 

oraz pytanie: „Czy nie okazywał specjalnych zdolności do duszpasterstwa?”
67

 Na 

stanowisku rektora ks. Szelążek reorganizował seminarium. Polegało to na od-
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 Zob. Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 585; B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 21.  
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dzieleniu Seminarium Większego od Mniejszego, z którego powstało Liceum 

Diecezjalne. Przeprowadzone reformy miały na celu podnieść poziom duchowo-

intelektualny seminarzystów, co dało możliwość bp. A. Nowowiejskiemu wyjed-

nania u papieża Piusa X przywileju nadawania bakalaureatu teologii wyróżniają-

cym się alumnom. Później rząd polski przyznał temu seminarium, pierwszemu 

spośród seminariów duchownych w byłej Kongresówce, prawa wyższej uczel-

ni
68

. Ks. prałat Szelążek rozszerzył infrastruktury seminarium. Do Liceum Die-

cezjalnego był dobudowany dwupiętrowy gmach utrzymany w stylu neorenesan-

sowym projektu Oskara Sosnowskiego. Budowę prowadzono w niezwykle cięż-

kich warunkach, gdyż w pierwszym roku budowy rozpoczęła się I wojna świa-

towa. Pomimo to gmach został ukończony. Uroczyste poświecenie i otwarcie 

Niższego Seminarium Duchownego w Płocku nastąpiło 27 września 1916 r. 

Oparte na programie gimnazjów państwowych typu humanistycznego, oprócz sal 

wykładowych i pokoi sypialnych, posiadało kaplicę, sale gier i zabaw. Liceum 

Diecezjalne zostało za sprawą ks. Szelążka wyposażone w obserwatorium astro-

nomiczne, gabinety fizyki, psychologii doświadczalnej, mineralogii i anatomii. 

W budynku mieścił się szpitalik szkolny, rozmównica i kilka mieszkań dla profe-

sorów
69

. W latach 1916-1918 ks. Szelążek był pierwszym dyrektorem nowej 

szkoły, ponieważ obowiązki te pełnili wówczas rektorzy seminarium duchowne-

go w Płocku
70

.
 

Podczas jego kadencji Seminarium przeżywało dwustulecie istnienia. W mo-

wie z okazji jubileuszu uczelni stwierdził: „Seminaria usiłują osiągnąć możliwie 

najwyższy rozwój swych wychowanków pod względem intelektualnym, pod 

względem ukształtowania woli, uszlachetnienia serca. […] Wszystko, co zdoby-

wa umysł ludzki, witamy jako nowe promienie światła. Nie godzimy się tylko na 

zacieśnianie widnokręgu intelektualnego, które każe nic nie wiedzieć o zagad-
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 Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. cyt., s. 585. 
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 Często pomagał finansowo dzieciom, opłacał ich naukę. Gabinet dentystyczny w szpitali-

ku ufundował rektor Akademii Medycznej w Warszawie Marcin Kasprzak. Jako dowód 
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Biografia A. P. Szelążka, ArST sygn. E/IV-h. 
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 Tamże. 
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nieniach, stanowiących najwyższy interes człowieka, […] skąd człowiek, dokąd 

dąży, jakimi drogami; skoro umysł ludzki własnymi siłami nie jest zdolny dać 

dostatecznej na nie odpowiedzi, znajdujemy ją w nieomylnych wskazaniach wia-

ry, bo bez niej człowiek pełni życia rozwinąć nie może”
71

. 

Poza pracami w seminarium duchownym ks. Adolfa Piotra Szelążka adsor-

bowało życie społeczno-polityczne Płocka. W udręczonej okresem niewoli Pol-

sce powoli odradzała się wiara. Czasy kontestacji blokowały rozwój życia spo-

łecznego, dlatego jako teolog rozwijał ks. prałat dwa aspekty działalności spo-

łecznej — antropocentryczny i chrystocentryczny. Pierwszy skupiał się na warto-

ści pracy ludzkiej, poprzez którą człowiek realizuje swój wymiar naturalny zwią-

zany z troską o rodzinę, naród i państwo, „dążąc do zjednoczenia z Bogiem”, ja-

ko celu nadprzyrodzonego
72

. Drugi wskazuje na Chrystusa, który przywrócił 

godność pracy ludzkiej i ją uświęcił. „Pan stworzenia, tu na ziemi staje jako syn 

cieśli. […] Chrystus Robotnik chwałą jest dla każdego prostaczka”
73

.  

Na początku XX wieku okoliczna ludność przeżywała okres stagnacji w za-

kresie życia gospodarczego. Było to przyczyną poszukiwania pracy poza grani-

cami Królestwa Polskiego, głównie na Śląsku, w Prusach (praca sezonowa), w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Argentynie (praca stała). Ks. 

Szelążek publikował na łamach „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego” materiały 

ankietowe, które ukazywały zagrożenie wiążące się z emigracją
74

. Niejednokrot-

nie apelował do duszpasterzy, aby korzystali ze skutecznych środków wskaza-

nych przez władzę diecezjalną lub branych z własnego doświadczenia i odpo-

wiednio przygotowali parafian do życia na emigracji. Na konferencji w Dreźnie 

apelował o opiekę duchową nad robotnikami emigrującymi do Niemiec
75

. Sam, 
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73
 Tenże, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 254.  

74
 Zob. tenże, Wychodźstwo i obieżysastwo (sic!) polskie z uwzględnieniem ankiety diece-

zjalnej płockiej, MPP 3(1908) nr 11, s. 287-295; nr 12, s. 321-324; B. E. Karwowska, dz. cyt.,  

s. 25. 

75
 Zob. A. Chmielewski Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317-318; B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 26.  
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gdzie to było dostępne, prosił o duchową pomoc dla robotników. Do sióstr naza-

retanek, z którymi był zaprzyjaźniony, pisał: „Robotnicy nasi we Francji ze 

wszech stron są narażeni na utratę wiary. Siostry, swą apostolską działalnością 

wiele dusz uchronią od złego, a tej opieki duchowej tak brak naszym rodakom 

we Francji. Przykładów zaś zła bardzo dużo, nawet tam, gdzie powinna promie-

niować płomienna i ofiarna cnota. Ogromnie przeto namawiam do objęcia Poti-

gny”
76

. Jego inicjatywą było powołane przez bp. Nowowiejskiego w 1911 r. w 

Płocku Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami. Funkcjonowało ono do 1914
77

. 

Swoją misję kapłańską realizował ks. A. Szelążek w służeniu bliźnim, przede 

wszystkim biednym, dlatego jako prezes Towarzystwa Dobroczynności (1909-

1918) doprowadził między innymi do zorganizowania Sal Pracy św. Józefa dla 

chłopców z dwoma działami: krawieckim i stolarskim. Uczyło się w nich rze-

miosła około 30 chłopców, mieszkających w internacie Towarzystwa Dobro-

czynności i pozostających pod opieką dwóch sióstr szarytek
78

. W okresie I wojny 

światowej niejednokrotnie apelował do mieszkańców miasta o pomoc materialną 

dla dzieci przebywających w ochronkach, których liczba ciągle wzrastała
79

.
 
 

Wpływ ks. Prałata na ludzi był związany z jego zaangażowaniem się w mnó-

stwo inicjatyw, często od niego samego wychodzących. Zapisał się on w dziejach 

miasta i diecezji jako założyciel Związku Katolickiego
80

,
 
zatwierdzonego 20 

marca 1907 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i polecanego przez Biskupów 

                                                
76

 A. P. Szelążek, List do SS. Nazaretanek, Rzym, 11 XI 1929, rkps, ArST sygn E/II-f.  

77
 A. Chmielewski, art. cyt., s. 317-318; L. Popek, art. cyt., s. 53. 

78
 A. P. Szelążek, Autobiografia, dz. cyt., s. 1; B. E. Karwowska, dz. cyt. s. 27; L. Popek, art. 

cyt., s. 54; A. Chmielewski, art. cyt., s. 317. 

79
 Zob. A. P. Szelążek, Na chleb dla dzieci w Ochronkach Płockiego Towarzystwa Dobro-

czynności, „Kurier Płocki” 2(1916) nr 240, s. 3; A. Chmielewski, art. cyt., s. 1; B. E. Karwow-

ska, dz. cyt., s. 27.  

80
 Zob. S. Kobyłecki, Biografia Ks. Bpa. A. P. Szelążka, Rychnowo 17 IV 1969, ArST sygn. 

E/V-a; por. J. Kłoczowski, dz. cyt. s. 67; „Ruch społeczny podporządkowany bezpośrednio du-
chownym. Związek Katolicki wspierany przez hiererchów i koła konserwatywne”. — M. Grzy-

bowski, Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki (w 45. rocznicę śmierci 1950-1995), SPelp 24(1996),  

s. 187-193. 
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całego Królestwa jako główny ośrodek pracy społecznej duchowieństwa
81

. W 

tym samym roku wysunięto jego kandydaturę do Dumy Państwowej, ale w wy-

borach został pokonany przez kandydatów endecji
82

. W 1916 r. został wybrany, 

razem z ks. Józefem Michalakiem, na członka Zarządu Okręgowego Macierzy 

Szkolnej w Płocku, a następnie wszedł w skład zarządu Rady szkolnej guberni 

Płockiej i z jego inicjatywy utworzono w Płocku dwie szkoły elementarne: jedną 

przy Związku Katolickim, a drugą przy salach Pracy św. Józefa
83

. W działalności 

charytatywnej często ukrywał swoje zasługi powtarzając: „Boję się, żebym nie 

posłyszał: Recepisti marcedem tuam”
84

. 

Mimo głębokich, rzucających się w oczy różnic w orientacjach politycznych, 

społecznych i ideowych Polaków istniały czynniki wspólne, tkwiące w podsta-

wowych wartościach kultury polskiej i wartościach ludzkich, otwartych na czło-

wieka. Bez takiej mocno ugruntowanej bazy, przepojonej humanizmem i demo-

kracją aspiracji do wolnego państwa, trudno byłoby zrozumieć ogromną, mądrą 

solidarność i zdecydowaną wolę, jaką wykazał naród polski, zwłaszcza w latach 

wywalczania i ugruntowania niepodległości w trudnych warunkach
85

. 

                                                
81

 Poza funkcją prezesa tego Związku w Płocku, 22 IV 1908 r. został on wybrany wicepre-

zesem Diecezjalnego Zarządu Związku Katolickiego a 27 II 1912 r. w uznaniu jego dotychcza-
sowych zasług powołano go na członka Komitetu Centralnego tejże organizacji. — Zob. B. E. 

Karwowska, dz. cyt., s. 28. 

82
 „Konfrontacja tych organizacji ujawnia dramatyczny obraz trudności, w stosunku do ob-

cych władz i własnego społeczeństwa. W Kongresówce i Galicji ruch inteligencko-robotniczo-

ludowy wymykał się z pod kontroli duchowieństwa”. — M. Piela, Udział duchowieństwa w 

Polskim życiu politycznym w latach 1914-1924, Lublin 1994, s. 23-24.  

83
 Zob. A. Chmielewski, art. cyt., s. 317-318; B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 28. 

84
 A. Chmielewski, art. cyt., s. 318.  

85
 „Władze rosyjskie skrupulatnie czuwały nad lojalnością duchowieństwa. […] W tej spra-

wie na przełomie lat 1914-1915 prowadzono tajną korespondencję. Dyrektor Departamentu 
Spraw Duchownych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecił wszystkim gubernatorom 

sprawdzenie wiadomości podanych w prasie o lojalnej postawie księży”. — M. Piela, dz. cyt.,  

s. 25.  
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3. POSŁUGA BISKUPIA 

W odrodzonej Polsce równocześnie z tworzeniem się struktur państwowych 

odbywał się proces odbudowy i reorganizacji kościelnych struktur administracyj-

nych. Na terenach byłego Królestwa Kongresowego, gdzie Kościół poniósł naj-

większe straty, metropolita warszawski zaczął zwoływać konferencje biskupów 

Prowincji Warszawskiej
86

.  

Ks. A. P. Szelążek brał udział w posiedzeniach i pracach konferencji będąc 

konsulatorem bp. Nowowiejskiego
87

. Przyszły konkordat i reorganizacja Kościo-

ła na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego były naglącą sprawą
88

. Należało osza-

cować szkody, wyrządzone Kościołowi podczas działań wojennych po stycznio-

wym upadku caratu. Do przygotowania materiałów delegowano ks. prałata A. P. 

Szelążka, którego wyważone wypowiedzi były cenione przez współbraci w ka-

płaństwie. Profesor A. Chmielewski tak to ujął: „[…] Znane było w Płocku świa-

tełko w jego oknie, niegasnące czasami aż do świtu. […] Jasność, metodyczność 

oraz siła przekonywania. Miał talent aktualizowania zagadnień, wlewania w teo-

rię życiowych soków współczesności”
89

. Można powiedzieć, że prawo kościelne 

było jego pasją, znał je, zgłębiał — nie lubił stagnacji — nawet u schyłku życia 

był dobrym prawnikiem
90

. W kręgach kościelnych uchodził za osobę pracowitą, 

kompetentnie wykonującą swoje obowiązki. Niestety, zdrowie ks. Szelążka było 

mocno nadwyrężone, mimo fachowej opieki lekarzy choroba atakowała zwłasz-

cza płuca i gardło
91

. W czerwcu 1917 r., przeciążony licznymi obowiązkami i 
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 Zob. S. Wilk, Episkopat Polski w latach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 12-15. 

87
 Zob. M. Piela, dz. cyt., s. 319. 

88
 „Był to okres trudny dla Stolicy Apostolskiej. Papiestwo traciło swe bezpośrednie znacze-

nie polityczne. Wzrastał natomiast stopniowo i to bardzo poważnie prestiż moralny papiestwa. 

Pontyfikat Benedykta XV ważny dla Polski, którą poparł i zwrócił w jej stronę opinie publiczną. 

Swoją łagodnością ułatwił działanie Piusowi XI”. — J. Kłoczowski, dz. cyt. s. 99. 

89
 A. Chmielewski, dz. cyt., s. 318.  

90
 „Podczas Synodu w Łucku ks. prałat Iwicki dał świadectwo: «Najdostojniejszy Pasterz 

nie tylko dawał swym słuchaczom znajomość prawa, lecz prócz tego umiał zaszczepić w ich 

serca miłość i poszanowanie do prawa w życiu codziennym»”. — Cyt. za: tamże.  
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zmartwieniami zachorował i lekarze zalecili mu odpoczynek. Ta sytuacja była 

powodem nieobecności Regensa na zakończeniu roku akademickiego w semina-

rium. Po krótkiej, ale skutecznej kuracji, którą jednocześnie wykorzystał dla 

opracowania materiałów, ks. Szelążek wrócił do obowiązków. Czekała go nomi-

nacja na Naczelnika Wydziału Kościoła Katolickiego w Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po wyrażonej zgodzie w marcu 1918 r., 

opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie w Alejach Róż 6/4
92

.
 

Środowisko Episkopatu Polskiego II Rzeczypospolitej odgrywało istotną rolę 

w życiu przyszłego biskupa. Miało to podwójny charakter. Chodziło o znaczenie 

konkretnej grupy hierarchów kościelnych połączonych ze sobą nićmi przyjaźni 

lub sympatii, co z pewnością przyczyniło się do utrzymania braterskich relacji 

pomiędzy poszczególnymi biskupami. Taka więź służyła wymianie poglądów, 

precyzowania kierunków wspólnego działania, podejmowania konkretnych za-

dań teologicznych. Wśród zadań ówczesnego Kościoła istniał złożony problem 

uczestnictwa świeckich w życiu społeczno-politycznym, którego prekursorem 

był ks. Prałat, a także obrona wiary i zasad moralnych, które należało sprecyzo-

wać
93

.  

W tym czasie Stolica Apostolska przysłała do Polski swojego przedstawiciela 

ks. prałata Achillesa Ratti. Stało się to możliwe dzięki staraniu Episkopatu przy 

sprzyjaniu Rządu
94

. Ks. prałat Szelążek, jako urzędnik do spraw Kościoła, swym 

zachowaniem i gruntowną wiedzą, połączoną z wybitnymi cnotami, zwrócił na 

                                                
91

 „Wczoraj dopiero zacząłem odpisywać na listy. Główny zaś okres dnia muszę poświęcać 
na przebywaniu na świeżym powietrzu, — co nie sprzyja załatwieniu korespondencji. […] Dnia 

17 VII. Lekarze stwierdzili, że w płucach moich nie ma już żadnych rzężeń. Zostaje umacnianie 

zdrowia. Kazali jechać na sierpień do Ciechocinka, a na wrzesień i październik do Rabki”. — A. 
P. Szelążek, List do H. Jakimiak, Łuck, 20 VII 1939, ArST sygn. E/IV-f. 

92
 Z tą decyzją przestaje pełnić urząd rektora seminarium. Jednak zawsze tam chętnie wracał 

podczas różnych okoliczności. — Zob. B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 32. 

93
 Zob. L. Zygner, dz. cyt. s. 44.  

94
 Zob. S. Wilk, dz. cyt., s. 16; M. Piela, dz. cyt., s. 108. „Tenże uczony i bibliotekarz, w de-

cydujących dla Polski latach 1918-1921 pełnił z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem funk-

cje nuncjusza. Był realistą, człowiekiem praktycznym, a zarazem gorliwym duszpasterzem. 
Pragnął stworzyć najlepsze warunki pracy dla Kościoła w Polsce. Jako Papież Pius XI zawarł 

18 konkordatów z nowopowstałymi państwami (z Polską w 1925 roku)”. — J. Kłoczowski, dz. 

cyt. s. 100.  
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siebie uwagę nuncjusza Rattiego
95

. W tym czasie problemem pierwszorzędnym 

było uregulowanie spraw personalnych na terytorium poszczególnych diecezji. 

Za zgodą Stolicy Apostolskiej, Konferencja Biskupów Metropolii Warszawskiej 

dokonała wyboru kandydatów na wakujące urzędy biskupie. 29 lipca 1918 roku 

ks. Adolf Piotr Szelążek został mianowany biskupem pomocniczym diecezji 

płockiej
96

. Sakrę biskupią otrzymał z rąk bp. A. Nowowiejskiego. Dzień konse-

kracji, 24 listopada 1918 r. zgromadził katolików całej diecezji. Nieznany autor 

tak to opisał: „Sama osoba elekta złączona wielorakimi węzłami z całą diecezją 

naszą w szczególny zaś sposób z naszym miastem, pociągała wielu”
97

.
 
W Płocku 

była to pierwsza konsekracja sufragana po odzyskaniu niepodległości, poprzed-

nia miała miejsce 6 grudnia 1863 r. Niedługo po uzyskaniu godności biskupiej A. 

P. Szelążek opuścił Płock za zgodą swego Ordynariusza, ponieważ jako przed-

stawiciel Episkopatu Polski zaczął pełnić urząd przy Ministerstwie Wyznań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego. Pomimo odległości biskupi utrzymywali ze 

sobą stałą serdeczną łączność. Ze względu na pełnioną przez niego funkcję, bp 

Nowowiejski prosił go listownie, a czasem i przez telefon, o pomoc w załatwia-

niu ważnych spraw diecezji. Okazją do pobytu w Płocku bp Szelążka były orga-

nizowane wówczas Zjazdy Katolickie
98

. Podkreśla to de facto jego głęboką więź 

i troskę o rodzimą diecezję. Podczas planowanych zjazdów biskupich bp Szelą-

żek spotykał się z ordynariuszem, z którym miał wiele wspólnych poglądów na 

różne tematy i mimo dojrzałego wieku (miał już 53 lata), chętnie zasięgał jego 

opinii. Świadczy o tym zachowana korespondencja.  
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 S. Kobyłecki, Wspomnienia o ks. Biskupie Szelążku, ArST sygn. E/V-b.  

96
 Zob. Benedykt XV, Bulla prekonizacyjna, 29 VII 1918, ArST E/I-d/I, d/2; B. E. Karwow-

ska, dz. cyt., s. 33; S. Wilk, dz. cyt., s. 18; L. Popek, art. cyt., s. 55.  
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 [baw], Konsekracja ks. prał. Adolfa Piotra Szelążka, na tytularnego biskupa Barki, sufra-

gana Płockiego, MPP 13(1918) nr 12, s. 236-238. 

98
 Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w Płocku w dniach 22-23 VI 1921 r. Dzień wcze-

śniej przyjechał z Warszawy bp A. P. Szelążek, który pierwszego dnia zjazdu, w czasie Mszy 
św., o godz. 8.30 odprawionej w katedrze, wygłosił uroczyste kazanie. Bywał on również na ko-

lejnych Zjazdach i często wygłaszał okolicznościowe przemówienia. — Zob. Zjazd Katolicki w 

Płocku, MPP 16(1921) nr 7, s. 80. 
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Pełna demokracja, wprowadzona zimą 1918/1919 roku, w warunkach wojny 

na wielu frontach, prowadziła w Parlamencie i poza nim do nieustannych dysku-

sji i nieuniknionych zatargów, tym bardziej często zagorzałych, z powodu braku 

poważniejszej szkoły życia politycznego. Mimo to, olbrzymim wysiłkiem wy-

grano wojnę i nastąpiło sukcesywne tworzenie tego, co nazywamy państwem 

demokratycznym. W takim politycznym klimacie kontynuował w okresie rządów 

premiera Antoniego Ponikowskiego pracę bp Adolf Szelążek. Początkowo pra-

cował jako Radca Ministerialny, następnie był naczelnikiem Wydziału Katolic-

kiego, wkrótce potem został mianowany Naczelnikiem Wydziału, a potem Dy-

rektorem Departamentu ad personam. Działalność jego koncentrowała się przede 

wszystkim na uregulowaniu spraw pomiędzy państwem a Kościołem. W tym za-

kresie bronił skomplikowanej sprawy uposażeń duchowieństwa, dbał o sprawy 

majątków kościelnych, cmentarzy, występował przeciwko niesłusznej parcelacji 

pounickich ziem kościelnych. Na zjazdach Episkopatu Polski, w których starał 

się systematycznie uczestniczyć, zdawał sprawozdanie ze swej działalności. 

„Szanowali go ci wszyscy, którzy mieli sposobność z bliska patrzeć na pracę, 

więcej na poświęcenie się dla sprawy Bożej i Kościoła”
99

.
 
 

Po zakończeniu wojny polsko-radzieckiej, bp Szelążek uczestniczył z ramie-

nia Episkopatu w pertraktacjach pokojowych w Rydze
100

. Jako członek polskiej 

delegacji pełnił funkcje biegłego do spraw majątkowych Kościoła katolickiego. 

Był przez abp. Jana Cieplaka gruntownie poinformowany o losie katolików, któ-

rzy pozostali na terenach przyłączonych do Rosji, Ukrainy i Białorusi. Z całą tro-

ską zabiegał o prawa dla nich. Po zakończeniu negocjacji bp Szelążek wskazy-

wał, „że delegacja polska wszystko, co mogła uczyniła w ich obronie”
101

. Ks. K. 

Kotula w podziękowaniach za wsparcie w tej sprawie Ojcu Świętemu i Stolicy 

Apostolskiej wyraził nadzieję, „że pokój ten przyczynić się może do dobrych są-

                                                
99

 [baw], Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. A. Szelążek, art. cyt., s. 61.  

100
 Pasterz podzielonej diecezji mińskiej bp Z. Łoziński pisał: „Na skutek ustaleń ryskich 

pozostały po tamtej stronie miliony rodaków bez widoków na przyszłą zmianę, że traktat pozo-
stawił linię graniczną i „przyjaciela-sąsiada, nie przestającego pragnąć ani szukać naszej zguby i 

ani myślącego spełniać zobowiązań podpisywanych”. — Cyt. za: M. Piela, dz. cyt., s. 135.  

101
 Cyt. za: B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 37. 
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siednich stosunków z Rosją. Polska zawiera pokój «porozumienia», a nie «wy-

muszania». […] Nie z Rosją sowiecką, ale z całym narodem rosyjskim chcemy 

zawrzeć i utrzymywać jak najlepsze bratnio-słowiańskie stosunki”
102

.
 
 

Podczas pracy nad organizacją Wydziału Kościelnego sufragan płocki miał 

sposobność współpracować z Nuncjuszem Apostolskim Achillesem Rattim
103

. 

„Wtedy zadzierzgnęła się między tymi wielkimi duchami współczesnego Ko-

ścioła trwała nić przyjaźni: dowodem jej liczne, a wyjątkowe łaski, jakich nasz 

Pasterz nie przestaje doznawać od Namiestnika Chrystusowego”
104

. Wspólnie 

przygotowali propozycje konkordatu w języku francuskim. Projekt ten nie został 

przyjęty. Taka współpraca i wzajemne zaufanie niejednokrotnie przejawiało się w 

przyszłości. Już jako papież, Pius XI zaprosił sufragana płockiego do Rzymu ja-

ko rzeczoznawcę w sprawie konkordatu i delegata rządu polskiego, wyznaczone-

go do pertraktacji. Informacja ta została objęta całkowitą dyskrecją
105

.
 

Podczas pobytu w Wiecznym Mieście w roku 1923 uczestniczył w uroczysto-

ściach beatyfikacyjnych młodej normandzkiej karmelitanki — Teresy od Dzie-

ciątka Jezus. Łączność duchowa, która powstała między Biskupem a Świętą z Li-

sieux, w przyszłości wpłynęła na bieg życia Pasterza i powierzonej jego paster-

skiej trosce diecezji
106

. 
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 Cyt. za: M. Piela, dz. cyt., s. 203.  

103
 W związku z możliwością powołania specjalnej komisji do przygotowania konkordatu 

wizytator Apostolski sugerował, aby Episkopat powołał własną komisję, z możliwością powo-

łania ekspertów, natomiast on mógłby delegować do komisji rządowej swego przedstawiciela w 

osobie bp. Nowowiejskiego lub jednego z nowomianowanych biskupów pomocniczych. — 
Zob. S. Wilk, dz. cyt., s. 17.  

104
 A. Chmielewski, art. cyt., s. 319.  

105
 A. P. Szelążek, Autobiografia, dz. cyt., s. 2-3. „W czerwcu 1924 r. biskup przebywał we 

Włoszech w celach leczniczych. W czasie audiencji u papieża dyskutowano nad sprawami kon-

kordatu. Papież nie bardzo był zorientowany na jakim etapie są prace przygotowawcze do kon-

kordatu i miał pretensje, że akt ten jest przygotowywany bez udziału nuncjusza apostolskiego w 
Polsce. Ojciec święty powiedział: «Powiedz (władzy), że to tym bardziej jest dla mnie przykre, 

iż ja jestem niezmiernie przywiązany do Polski i jestem Wam życzliwym». Papież był zadowo-

lony z rozmowy i polecił bpowi. Szelążkowi odwiedzić Kardynała Gasparriego — Sekretarza 

Stanu a także nuncjusza apostolskiego w Rumunii, od którego dowiedział się jak doszło do 
podpisania konkordatu z ich państwem”. — AAN, MWRiOP, Dep. V. sygn 458, s. 75.  

106
 Zatroskany o swoją diecezję dokonał starań, aby została ona Patronką diecezji łuckiej i 

osobistą orędowniczką wiernych powierzonych jego pieczy. — Zob. List pasterski o ustanowie-



— 48 — 

Ewolucja poglądów politycznych Episkopatu posuwała się w kierunku chrze-

ścijańskiej demokracji, wycofując swoje poparcie dla endecji
107

. Był to jednak 

proces niełatwy. Chodziło o budowanie określonej płaszczyzny, gdzie można by-

ło myśleć o realizacji celów współpracy Państwa i Kościoła
108

. Nie brakło dobrej 

woli do znajdywania wspólnych płaszczyzn. Kościół w tych pierwszych latach 

integracji, potrafił skonsolidować na tyle swe wysiłki, że można mówić w tym 

wypadku o pewnej jedności działania. Rząd obawiał się przewagi, jaką mogli 

mieć biskupi, nawet w sprawach politycznych, gdy wobec rozbicia społeczeń-

stwa podnoszono ich powagę. Na tym tle zrodziły się różne antagonizmy, co 

spowodowało, że kilka lat później nie można już było mówić o jedności w wy-

stąpieniach Episkopatu, co z żalem podkreślał bp Sapieha: „Dosyć, że rozbiliśmy 

się zupełnie i upadł nasz autorytet. Wprawdzie zjeżdżamy się jeszcze zawsze, ale 

jest powszechnie wiadomo, że z powodu braku jednomyślności w zasadniczych 

sprawach nie jesteśmy zdolni do wystąpienia energicznego”
109

. 

                                                
niu św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką Diecezji Łuckiej, Łuck, 30 IX 1928, Jednodniówka 

Łuck, 3 X 1928, s. 1-6. 

107
 Szelążek, chociaż był związany z endecją, nie demonstrował publicznie swoich poglą-

dów, a nawet chciał współpracować z sanacją, jeśli by to miało być korzystne dla Kościoła. — 

Zob. J. Starczynowski, Życie i działalność Biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), Lublin 

1993, s. 59 (mps BKUL). 

108
 Z początkiem roku 1924 rozpoczęto intensywne przygotowanie do konkordatu. 10 lutego 

1925 r. w Rzymie został zawarty układ pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską. 

Pakt ten ze strony papieskie został podpisany przez sekretarza stanu kard. Piotra Gasparri, stro-
nę polską reprezentowali ambasador przy Watykanie — Władysław Skrzyński oraz Stanisław 

Grabski poseł na sejm Polski, były Minister WRiOP. Do pertraktacji z rządem w sprawach wy-

konania konkordatu, Zjazd Biskupów powołał komisje w składzie: kard. Dalbor, kard. Kakow-

ski, abp Twardowski, bp Przeździecki i biskup pomocniczy płocki Szelążek. Miała ona prowa-
dzić rokowania wyłącznie w imieniu Episkopatu i w myśl uchwał i wytycznych przyjętych 

przez biskupów na zjeździe. W roku 1925 papież Pius XI zmienił jej skład i do dalszych per-

traktacji pokonkordatowych wyznaczył bp. Przeździeckiego, bp. Szelążka i bp. Łukomskiego. O 
tej decyzji nuncjusz Lauri powiadomił Episkopat w piśmie z 8 I 1926 r. Odtąd tę komisję zaczę-

to określać mianem Komisji Papieskiej. — Zob. S. Wilk, dz. cyt., s. 127.  

109
 Cyt. za M. Piela, dz. cyt., s. 156. W 1927 r. sprawy wykonania konkordatu przejął w 

swoje ręce premier Piłsudski. „Nie chciał jednak — jak pisze kard. Kakowski — pertraktować z 

trzema osobami”, dlatego Stolica Apostolska delegowała do pertraktacji pokonkordatowych bpa 

Szelążka. Prowadził on rokowania z przedstawicielami rządu w latach 1928-1929. Podobnie jak 

Komisja Papieska, również bp Szelążek skarżył się na niekompetencje przedstawicieli rządu, 
których zadaniem było tylko ogólne przygotowanie materiałów. Nawet minister WRiOP nie po-

siadał upoważnienia rządu do podejmowania decyzji w rokowaniach konkordatowych, które za-

strzegł sobie Premier”. — S. Wilk, dz. cyt., s. 108, 127-130. 
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Troska o sprawy Kościoła w warunkach niepokojących, ciężkich do przewi-

dzenia wymagała heroizmu
110

. Biskup Szelążek znał dobrze sytuację kresów. An-

tagonizmy i wzajemna walka powodowały, że w łonie Kościoła nie było spokoju. 

Tragiczna była sytuacja w diecezji łucko-żytomierskiej, która stanowiła mozaikę 

różnych narodowości i wyznań. Wymagała od Biskupa nadludzkiej siły, aby ży-

cie religijne mogło w niej normalnie funkcjonować. Dotychczasowy ordynariusz 

bp I. Dub-Dubowski został usunięty od zarządu diecezją
111

. Stolica Apostolska 

mianowała ordynariuszem łuckim dotychczasowego biskupa pomocniczego 

płockiego A. P. Szelążka. „W nominacji biskupa Szelążka na stolicę w Łucku — 

pisze Krzysztof Krasowski — można doszukiwać się osobistego wyboru papieża 

Piusa XI, który doskonale go znał z okresu pobytu w Polsce i późniejszych czę-

stych jego wizyt w Rzymie”
112

.
 
W świetle faktów zdaje się, że Ordynariusz był 

osobą zdolną podźwignąć diecezję z letargu obojętności religijnej, biedy i waśni, 

które ją niszczyły. Nie można powiedzieć, że były formą nagrody za zasługi w 

sprawie konkordatu. Sam Biskup tak to ujął w liście do M. Agnieszki od Jezusa, 

rodzonej siostry św. Teresy z Lisieux: „[…] Klękam przed Wami ze szczerą 

prośbą o pobłogosławienie mi na moją bardzo poważną przyszłość […] Ta przy-

szłość pozostaje bardzo ciemna. Książe Janusz Radziwiłł, mój przyszły diecezja-

nin, powiedział mi w tych dniach: «Nie wiem, czy mam księdzu biskupowi gra-

tulować, czy złożyć kondolencje»”
113

. 

Pierwsze kroki w swojej diecezji Biskup rozpoczął od reorganizacji Kurii Bi-

skupiej. Po dwustu latach przerwy należało w duchu nowego prawa kościelnego 

odnowić życie religijne i moralne Kościoła łuckiego. 30 sierpnia ks. bp Szelążek 

                                                
110

 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16 X 1924, s. 1-2, ArST 

sygn. E/IV-g. 

111
 Powodem były fałszywe oskarżenia wysyłane przeciwko niemu do Rzymu i władz pań-

stwowych przez zawistnych księży. Nie mogąc się dłużej bronić złożył rezygnację i zamieszkał 

w Rzymie. Po wycofaniu oskarżeń, do Ojczyzny jednak nie wrócił. — Zob. S. Wilk, dz. cyt.,  

s. 162.  

112
 Cyt. za: J. Ferenz, Biskup Adolf Szelążek jako Ordynariusz łucki (1865-1950), Wrocław 

2001, s. 28 (mps Arch BUWr). 

113
 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21 XII 1925, ArST sygn. 

E/IV-g.  
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zwołał Synod diecezjalny, który trwał do 1 września 1927 r.
114

. Sama nazwa wy-

głoszonych przez Ordynariusza alokucji świadczy o szerokiej skali działania, 

które zakreślił Pasterz dla kleru i wiernych diecezji
115

. Oprócz potrzeby uregulo-

wania kwestii prawnych, spraw majątkowych, obowiązków i przywilejów du-

chowieństwa, zaktualizowano ustawy normujące funkcjonowanie struktur diece-

zjalnych, dziekanatów i parafii
116

. Specyfiką Kresowych diecezji było współist-

nienie wielu narodowości. Zadaniem synodu było wypracowanie w najbliższej 

przyszłości działań, które by pozwoliły Polakom zachować swą religijną i naro-

dową tożsamość. To zadanie nie było łatwe z dwóch powodów; braku kapłanów 

oraz małej ilości świątyń katolickich. Biskup łucki postanowił jak najszybciej 

temu zaradzić. Zatroszczył się o rodzime seminarium, przez umocnienie struktur 

wewnętrznych — podnoszenia poziomu nauczania, oraz struktur zewnętrznych 

— nawiązał łączność z Polonią Amerykańską, która wspomagała finansowo se-

minarium łuckie. Jednocześnie rozpoczęto na Wołyniu budowę świątyń, chociaż 

często skromnych i małych, jednak ożywiło to ducha jedności wśród ludzi. Or-

dynariusz realizował pragnienie nawiązania relacji z braćmi prawosławnymi, po-

przez wspólne dążenie do neounii
117

. Bp Szelążek, był przekonany, że najwięcej 

zdziała dla diecezji poprzez zaangażowanie świeckich w życie Kościoła. W die-
                                                

114
 Zob. W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w 

dniach 30 VIII — 1 IX 1927, MDŁ 2(1927) nr 9, s. 648-650; Z., Nasz Pasterz — Jubilat, art. 

cyt., s. 583; A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 28 VI 1927, ArST sygn. 
E/IV-g; tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3 XI 1927, ArST sygn. E/IV-g, s. 2. 

115
 „Zadania Kapłana wobec chwili obecnej”, „Posłannictwo kapłana, mianowicie obowiąz-

ki budowy Królestwa Bożego na ziemi”, „O odbudowie Królestwa Bożego, czyli wskrzeszeniu 

wiary w sferach, które są zaniedbane” i „O pracy społecznej duchowieństwa”. — Zob. B. E. 
Karwowska, dz. cyt., s. 56. 

116
 Zastosowanie postulatów Synodu odegrało ważną rolę w odrodzeniu diecezji. W czasie 

wojny pozwoliło w trudnych i dramatycznych warunkach nie tylko zachować jedność między 
Biskupem a diecezją, lecz także, w powojennej Polsce wznowić pracę kurii w warunkach „wy-

gnania”. Szerzej na ten temat: — M. Dębowska, Materiały do dziejów diecezji łuckiej Relacje o 

stanie dekanatów i parafii 1941-1944, Lublin-Łuck 2005; M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys 
dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993; 

B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 55-56. 

117
 Główną linią działania wyznaczoną przez Episkopat Polski było: „[…] mówić nie o unii 

lecz o jednym Kościele, w którym są różne obrządki. […] wśród wiernych wschodniego ob-
rządku popierać i szerzyć kult Najświętszego Sakramentu. Parafie tego obrządku postanowili 

nazywać parafiami katolickimi wschodniosłowiańskiego obrządku i włączać je w struktury ist-

niejących dziekanatów”. — S. Wilk, dz. cyt., s.172. 
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cezji łuckiej rozwijała się Akcja Katolicka, w której szeregi wstępowały różne 

warstwy społeczne, jak również młodzież, na którą tak liczył Pasterz.  

Pełen troski o Kościół, doczekał się bp Adolf Szelążek Złotego Jubileuszu. 

Było to wielkie wydarzenie, w którym brali udział dostojni goście: Nuncjusz 

Apostolski abp F. Cortesi, Prymas Polski Kard. August Hlond oraz 22 biskupów. 

Pod czas Mszy św. odczytane zostało pismo Ojca świętego Piusa XI z nominacją 

Jubilata na Asystenta Tronu Papieskiego i Hrabiego Rzymu. W tym dniu mógł 

Ordynariusz udzielać Apostolskiego Błogosławieństwa wraz z odpustem zupeł-

nym
118

.
 
Wraz z duchowieństwem hołd bp. Szelążkowi złożyli dostojnicy pań-

stwowi: Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, wojewoda Wołyński Alek-

sander Hauke-Nowak oraz władze miasta, którzy uhonorowali Jubilata cennymi 

odznaczeniami
119

.  

Mimo sędziwego wieku Biskup łucki doprowadził swoją owczarnię do roz-

kwitu. Miał wiele pomysłów, które pragnął w najbliższym czasie realizować
120

. 

Niestety, jak się obawiano, 17 września 1939 r. ZSRR rozpoczął wojenną inwazję 

na Polskę. Oprócz nieszczęść, jakie niesie ze sobą wojna, ta wojna była podwój-

nie okrutna, ponieważ toczyła walkę z Bogiem i jego narodem. Ordynariusz łucki 

okazał się w tych dramatycznych chwilach prawdziwym Pasterzem swoich 

owiec. Nie opuścił ich ani na chwilę, za co przepłacił internowaniem i więzie-

niem. Bliski jego współpracownik ks. inf. Stanisław Kobyłecki tak to wspominał: 

„W osobie biskupa Szelążka wszyscy widzieli bohatera i bojownika o sprawę 

Kościoła i Ojczyzny w okresie okupacji. Przez cały ten czas trwał na posterunku. 

Z Łucka nie wyjechał, usunięto go siłą. […] Toteż, gdy jego zabrakło, ducho-

wieństwo i wierni poczuli się osieroceni i bezbronni”
121

. Powodem jego aresztu 

                                                
118

 [baw], Przebieg uroczystości Jubileuszowych, ŻK 9(1938) nr 38, s. 602, 604; Pius XI, Pi-
smo do Ks. Bpa Szelążka, Rzym, 15 VIII 1938, tamże, s. 603. 

119
 50-lecie kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa A. Szelążka, „Hasło Katolickie” 8(1938) nr 39,  

s. 580; B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 99. 

120
 Por. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku,1985, ArST sygn. E/II-b, s.1. 

121
 S. Kobyłecki, Wspomnienia o ks. Biskupie Szelążku, ArST sygn. E/V-b; zob. J. Żaryn, 

Starania ks. dr Teodora Benscha o uwolnienie czternastu księży diecezji łuckiej, „Komunikaty 

Mazursko-Warmińskie” (Olsztyn) 1997, nr 1, s. 63. 
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był list, który wystosował do Ojca świętego Piusa XII, w którym opisywał dra-

matyczną sytuację narodu Polskiego i Kościoła na Wołyniu. Oficjalny akt oskar-

żenia, z jakim wystąpił NKWD Ukrainy, brzmi następująco: „Zostaliście aresz-

towani i pociągnięci do odpowiedzialności za antyradziecką działalność”
122

.
 

Śledczy zarzucali Ordynariuszowi, że jego działania podtrzymujące wiarę kato-

licką na Kresach, miały charakter polityczny, a nie religijny. Działalność misyjną 

Kościoła, pojmowali jako szerzenie katolicyzmu — a więc, ich zdaniem, doktry-

ny wrogiej ZSRR — w świecie. Punktem odniesienia dla śledczych, było prawo 

sowieckie, które od roku 1945 uważało Kresy Wschodnie za ziemi należące do 

Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Dlatego traktowano Biskupa 

Szelążka razem z uwięzionymi księżmi jako obywatela Ukrainy, który zdradził 

socjalistyczną ojczyznę. Wyrok, który dostał bp Ordynariusz brzmiał następują-

co: „Za zdradę ojczyzny, czyli za działania uczynione przez obywateli ZSRR dla 

szkody militarnej mocy ZSRR, jego niepodległości lub nietykalności jego teryto-

rium, jak na przykład: szpiegostwo, zdradę tajemnicy wojskowej, przejście na 

stronę wroga, ucieczka za granicę — najwyższa kara — rozstrzelanie z konfi-

skowaniem majątku, (lżejszą karą było odbycie 10 lat więzienia)
123

. Z tego wy-

nika, że władza ukraińska zamierzała wymierzyć bp. Szelążkowi najwyższą mia-

rę kary. Tylko dzięki interwencji ówczesnego amerykańskiego sekretarza stanu, 

Jamesa F. Byrnesa, którego osobiście poprosił papieża Piusa XII, Pasterz łucki 

został zwolniony z więzienia i przymusowo deportowany do Polski
124

.  

Po powrocie do Polski, chociaż miał słabe zdrowie do końca dni działał dla 

Kościoła, interesował się losem swych kapłanów i wiernych. Księża łuckiej die-

cezji na wszelkie możliwe sposoby troszczyli się o swego Biskupa. Był dla nich 

prawdziwym ojcem. Zakończył swoje świątobliwe życie 9 lutego 1950 r., w 

Zamku Bierzgłowskim
125

.
 
 

                                                
122

 Protokół przesłuchania, Łuck, 4 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1. cz. A. 

123
 Kryminalnyj Kodeks URSR, Kyjiw 1945, ArMSWiA sygn.UI/!/F; por. ArMSWiA sygn. 

UT/627/F, t. 3, cz. B, s. 276.  

124
 Zob. W. Hipsz, dz. cyt., s. 9; B. E. Karwowska, dz. cyt., s. 124.  

125
 Zob. B. E. Karwowska, tamże, s. 125-140.  
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Rozdział drugi 

 

SYLWETKA DUCHOWA  

BISKUPA ADOLFA PIOTRA SZELĄŻKA 
 

Jan Paweł II w pierwszej swej encyklice pisze, że „Człowiek jest pierwszą 

drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, 

jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego 

Chrystusa” (RH 14). Ponieważ więc ten człowiek jest drogą Kościoła, drogą jego 

codziennego życia i doświadczenia, posłannictwa i trudów, dlatego jego życie 

duchowe jest tajemnicą, pojmowaną jako możliwość dynamicznego scalenia po-

zornie przeciwnych rzeczywistości, takich jak ludzkie ograniczenia i aspiracje, 

świętość i grzeszność, które są obecne w każdej ludzkiej istocie. Człowiek du-

chowy to nie „człowiek doskonały”. Jest to człowiek, który nauczył się rozpo-

znawać głębszy sens swego człowieczeństwa, który stoi ponad poszukiwaniem 

indywidualizmu, satysfakcji i otwiera swoje życie na autentyczne relacje
1
. 

W takim kluczu będzie omawiana w tym rozdziale duchowość bpa Adolfa 

Piotra Szelążka. Korzystnym dla tematu będzie zastosowanie kryterium czaso-

wego, które w poszczególnych okresach stanowiło centralny punkt duchowego 

rozwoju pasterza łuckiego. U Biskupa rozwój duchowy nie był etapem zaplano-

wanym i zrealizowanym, lecz procesem dojrzewania polegającym na czasowej 

ciągłości. Rozwój duchowy praktycznie obejmuje całe życie człowieka i wszyst-

kie jego działania. W przypadku Ordynariusza łuckiego, koniecznym będzie za-

tem prześledzenie złożonych procesów Bożego wzrastania w pełnieniu posługi 

pasterskiej oraz umiejętności korzystania z duchowego doświadczenia tych, któ-

rzy w Kościele zdobyli aureolę świętości. Należy uwzględnić doświadczenia 

prześladowania i więzienia, w których jego duchowość ewoluowała z antropo-

centrycznej do chrystocentrycznej.  

                                                
1
 Zob. A. Cencini, Oddech życia łaska formacji permanentnej, Kraków 2003, s. 32-36.  
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1. MIŁOŚĆ PASTERSKA 

Misteria Chrystusa i chrześcijanina są nierozdzielne. Konstytutywne cechy 

ludzkiej i chrześcijańskiej egzystencji można uchwycić w oparciu o doświadcze-

nie osób powoływanych przez Chrystusa. W powołaniu da się zaobserwować 

pewną logikę: pociągnięcie osoby przez Chrystusa — powołanie, oraz pójście za 

Nim — nawrócenie. Powołanie ściśle jest związane z kategorią przymierza i jest 

całkowicie niezasłużonym darem Boga
2
. Chodzi o szczególny akt miłości, któ-

rym Pan Jezus obdarzył Apostołów, a Kościół kontynuuje w posłudze biskupów. 

Biskupi całym swym życiem mają upodabniać się do Chrystusa — Pasterza dusz 

(por. CD 2). Jest to możliwe przez zjednoczenie osobowe z Nim. Wtedy Bóg sta-

je się osobową zasadą uświęcenia za pośrednictwem łaski. Zatem życie duchowe 

biskupa jest zobowiązane do przyjmowania, strzeżenia i czynienia owocnym te-

go daru „biskup może uważać się za prawdziwego sługę komunii i nadziei […] 

gdy żyje w obecności Pana. Nie można bowiem służyć ludziom, jeśli się nie jest 

najpierw «sługą Bożym». I nie można byś sługą Bożym, jeśli się nie jest „czło-

wiekiem Bożym” (PG 13). Urząd Biskupa w Kościele, jest „szczególny objawie-

niem się Ducha” i dany dla wspólnego dobra (por. 1 Kor 12, 7).  

Pierwsi biskupi Kościoła pojmowali swój urząd jako wzajemną służbę (dia-

konię) takim darem (charisma), jaki każdy otrzymał (por. 1 P 4, 10)
3
, dlatego w 

posłudze biskupa w Kościele charyzmat i służba są ze sobą ściśle powiązane
4
. 

Posługa pasterska wymaga często przekroczenia granic własnego wnętrza. Do-

świadczenia na tej drodze pokazują, czy serce gotowe jest opuścić — gdy tego 

zażądają — zaszczytną posługę, przynoszącą chwałę, dla jakiejś pokornej posłu-

                                                
2
 Zob. J. W. Gogola, dz. cyt., s. 49-51.  

3
 „Gdybym Ekscelencji nie znał, to bym pomyślał, że oddając siebie samego do mej dyspo-

zycji w charakterze sługi — tylko żartuje ze mnie. Ale ponieważ znam Waszą Ekscelencję — 

więc wiem, że to nie żart i dlatego czuję się po prostu zmiażdżonym tą wielkością ducha i serca. 

Po głębszej refleksji przyszedłem do przekonania, że nie powinienem wcale się dziwić, gdyż 

Ekscelencja zawsze był sługą wszystkich i moim też. Kiedykolwiek i w jakiejkolwiek potrzebie 
zwracałem się do Niego, zawsze go miałem na moje usługi”. — I. Świrski, List do Biskupa Sze-

lążka, 14 III 1947, ArST sygn. E/IV c.  

4
 R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie, Warszawa 2004, s. 115.  
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gi, której mogą nie docenić
5
. Osobistą postawę bp. Adolfa Piotra Szelążka ce-

chowała prostota i zachowanie wolności, nie stawiał się w życiu ponad innych, 

ale z właściwą sobie delikatnością akceptował ich. W zwyczajnych sprawach ży-

cia był więc taki jak inni
6
.  

Zanim nastąpiło objęcie diecezji łuckiej przez bp. Szelążka, już wcześniej je-

go miłość pasterska kształtowała się poprzez codzienne warunki życia. Stało się 

to możliwe przez przyjęcie i uszanowanie zadań, które Pan Bóg mu zsyłał. 

Wszystkie posługi przyjmował w duchu wiary, nie starał się za wszelką cenę ich 

ułatwiać lub wykluczać niewygodne zadania
7
. Nowa diecezja stała się miejscem 

rozwijania się miłości pasterskiej — posługi sprawowanej w służbie Kościołowi 

w jego trudnej misji ewangelicznej. W życiu Ordynariusza łuckiego można za-

uważyć chwile, w których od modlitwy przechodził do posługi, i chwile w któ-

rych wykonywana posługa kierowała go ku modlitwie. „U stóp Króla królów, w 

promieniach własnoręcznie zapalonej lampki, długie godziny spędza Arcypasterz 

na posłuchaniu. […] tam się rozżarza cierpliwa, wyrozumiała, przebaczająca mi-

łość, […] Kto miał szczęście widzieć jak Najdostojniejszy Pasterz się modli, jak 

klęcząc ze złożonymi dłońmi odmawia pacierze kapłańskie, ten mógł zrozumieć, 

ile należy cenić modlitwę”
8
. Modlitwa dla niego była dźwignią potężną, czynni-

kiem żywego rozwoju stosunków ludzkich, gwarancją wpływu na wypadki i mo-

cą, przed którą znika to co niemożliwe
9
. Wymagała otwierania się bez osobistych 

oczekiwań, wejścia w logikę służby. Innymi słowy, ten kto czyni gesty miłości 

                                                
5
 „[…] Odprawiałem mszę w kaplicy ku czci Błogosławionej Teresy (…) Tego samego dnia 

w biurze otrzymałem oficjalne powiadomienie, że zostałem zdymisjonowany z mego stanowi-
ska Kierownika Sekcji w Ministerstwie. Dzięki Bogu świąteczny stan w mojej duszy nie został 

zachwiany. Ten krzyż pozostaje i przyjmuje różne formy”. — A. P. Szelążek, List do Matki 

Agnieszki od Jezusa, Warszawa, Aleje Róż 6/4 3 IX 1924, s. 3, ArST sygn.  

6
 Zob. W. S. Niklewska, Moje wspomnienia o ks. bpie. A. P. Szelążku, Pleszew Wlkp, 6 III 

2000, ankieta, ArST sygn. E/V -b.  

7
 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21 XII 1925, ArST sygn. E/IV-

g, s. 1. 

8
 A. Chmielewski, art. cyt., s. 321-322. 

9
 Zob. A. P. Szelążek, List pasterski z wezwaniem do modlitwy na intencje osiągnięcia jed-

ności przy wyborach do Sejmu i Senatu w roku 1930, MDŁ 1930 nr 10, s. 377.  



— 56 — 

bliźniego, powinien utożsamiać się ze sługą i być przekonanym, że warto nim 

być.  

Szczególną troską otaczał bp Adolf Piotr ludzi ubogich, między innymi zało-

żył dla nich Diecezjalne Towarzystwo Dobroczynności. Z właściwym dla jego 

osoby zapałem organizował dla biednych swojej diecezji pomoc społeczeństwa z 

całej Polski
10

. Na łamach prasy katolickiej apelował do ludzi dobrej woli: „Im 

większa jest niedola bliźniego, tym większa być winna nasza gorliwość ku jej 

złagodzeniu i usunięciu”
11

. Działanie na rzecz ubogich i przebywanie wśród nich, 

dawało także wewnętrzną korzyść dla obdarowującego. Niszczyło tajemniczy i 

subtelny „wirus” dążenia do bycia pierwszym, koncentrowania się na własnych 

ambicjach
12

.  

Obejmując najbiedniejszą diecezję w Polsce, bp Szelążek zdawał sobie spra-

wę, że jego pasterzowanie ze wszystkimi tego konsekwencjami będzie dla niego 

cenną okazją do oczyszczenia się z pewnych roszczeń, nawet za cenę przejścia 

przez doświadczenia, o których wcześniej nie myślał. Biskup Ordynariusz podjął 

ten trud, ponieważ otwarcie się na miłość czyniła jego służbę skuteczną i prowa-

dziła do szczytnych celów. Co więcej, stała się dla niego miejscem osobistej for-

macji, która ukształtowała go na Pasterza i człowieka po woli Bożej. Pomimo 

porażek i poczucia zniechęcenia, o którym często pisał do swej duchowej matki 

Agnieszki od Jezusa, odnajdywał radość w tym, co nie przyciągało ludzkich oczu 

i serc
13

. Po ludzku sądząc, w takich warunkach egzystencjalnych, w których 

trudno oczekiwać nawiązywania ważnych znajomości, mając skromne parafie o 

słabej aktywności duchowo-społecznej wiernych, niskim poziomie wykształce-

nia, jego pełna inwencji osobowość naprawdę mogła czuć się „zmarnowana”. 

Jednak to, co miało być jego porażką, w rzeczywistości okazało się zwycię-

stwem. Ponieważ był przekonany, że wielkość życia nie mierzy się wielkością 

                                                
10

 Tamże.  

11
 A. P. Szelążek, Okólnik o pomoc zimową dla bezrobotnych, MDŁ 1936 nr 11, s. 315.  

12
 Tamże.  

13
 Zob. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21 XII 1925, dz. cyt., 

s. 1. 
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miejsca, w którym się przeżyło, a możliwość czynienia dobra nie mierzy się licz-

bą parafii. Pasterz łucki czynił to, czego Bóg od niego oczekiwał. Świadczą o 

tym słowa, które napisał do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Te-

resy od Dzieciątka Jezus: „Mam to przekonanie, że całkowicie, jedynie i wyłącz-

nie żyję i działam dla Pana Jezusa”
14

.  

Diecezjanie należycie oceniali wysiłek swojego Pasterza i wyrażali swoje po-

dziękowania słowami: „Trzeba było takiego Pasterza na Stolicy Biskupiej […], 

by dokonać wielkiego przełomu w psychice inteligencji polskiej. Tylko nadzwy-

czajnej pracy, mądrości, wytrwałości i talentom organizacyjnym, […] a przede 

wszystkim duchowi apostolskiemu, przenikającemu Jego poczynania, zawdzię-

czać należy, że życie katolickie na Wołyniu otrząsnęło się z marazmu”
15

.  

Troska o duchowieństwo diecezji miała ważne znaczenie w posłudze paster-

skiej bp. Szelążka. Przejawiała się nie tylko na płaszczyźnie ideałów, ale także w 

praktyce. Przez osobiste relacje zachęcał on do promocji prawdziwego duszpa-

sterstwa. Szczególną opieką otaczał diecezjalne seminarium, jego szczerość i za-

ufanie dawały przykład braterstwu wśród księży. „Wyjątkowym zaufaniem da-

rzył Rektora seminarium, który miał mu wychowywać pobożnych i światłych 

kapłanów, był nim ks. Antoni Jagłowski […] Rektor i biskup wzajemnie się uzu-

pełniali i jeden bez drugiego nic nie przedsięwziął
16

. Jedność z kapłanami wspie-

rał listami, korespondencją. Chciał, aby diecezja dla kapłanów była wspólnym 

domem
17

. Na pomoc Pasterza księża mogli liczyć w każdej potrzebie i odwza-

jemniając z miłością śpieszyli wesprzeć drogiego Ordynariusza. Biskup Ignacy 

Świrski pisał po latach do niego: „Jestem dotychczas pod urokiem tego ducha, 

                                                
14

 Tenże, List do M. Marii Kubasiewicz, Łuck, 12 IV 1937, ArST sygn. E/IV-f. s. 4. 

15
 C., W dniu 10-lecia ingresu Ks. Bpa A. P. Szelążka, ŻK 7(1936) nr 8, s. 10; zob. B. E. 

Karwowska, dz. cyt., s. 79.  

16
 W. Hipsz, dz. cyt., s. 3. 

17
 „Królestwo Boże budują i owoce przynoszą nie poszczególne wysiłki akcji kapłańskiej, 

ale kapłański duch, cała wewnętrzna świętość”. — [baw], Życzenia noworoczne w apartamen-

tach J. E. Ks. Bpa Szelążka, MDŁ 3(1928) nr 1, s. 33. Pisał do jednego z księży: „Doszedłem do 

wniosku, że trzeba na każdy dzień rozważyć: jakie obowiązki Pan Bóg na mnie włożył; te obo-
wiązki starać się wykonać i być spokojnym. Ale ty jesteś na miejscu, jaka moja radość...! […] 

Obym mógł i umiał odwdzięczyć Ci najobficiej”. — A. P. Szelążek, List do Ks. Feliksa Sawic-

kiego, Łuck 25 X 1944, ArST sygn. E/IV-b.  
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który ożywiał Waszą Ekscelencję i którego Ekscelencja pragnął w nas wszyst-

kich wszczepić. Całego tego ducha ogarnąć nie mogę […]. Gdy jest mi bardzo 

ciężko, gdy czarne pesymistyczne myśli zaczynają mi dokuczać, gdy duch zwąt-

pienia i zniechęcenia zaczyna mnie atakować, staje mi zawsze przed oczami wy-

obraźni Wasza Ekscelencja”
18

. 

Biskup łucki osobiście, pomimo podeszłego wieku (miał wtedy ponad 65 lat), 

zwizytował swoją diecezję, nakreślił perspektywę rozwoju na przyszłość, pra-

gnął, aby kapłani mieli rzeczywiste poczucie wspólnoty kapłańskiej i jedności ze 

swym Pasterzem
19

. 

Sprawa neounii i zbliżenia się do prawosławia była jedną z większych w jego 

życiu
20

. Pasterz widział w tym postępowaniu przyszłość zachowania wiary kato-

lickiej na Wschodzie. „Na tej podstawie duchowieństwu łacińskiemu wschodnich 

diecezji papież zlecił zadanie wszechstronnego zaktywizowania działalności […] 

celem zbliżenia się z Kościołem prawosławnym. Duchowieństwo łacińskie zo-

bowiązane było nie tylko nie odcinać się od prawosławnego, ale miało wszelkimi 

sposobami […] nawiązać łączność”
21

. Osobiście troszczył się o założenie i funk-

cjonowanie seminarium Wschodniego. Sprowadził jezuitów wschodniego ob-

rządku, aby zapewnić uczelni fachową kadrę. Piękne poczynania bp. Szelążka 

przerwała wojna, podczas której był świadkiem jak jego dzieło obraca się w ru-

inę. Cierpienie, ofiarował za diecezję, w liście do papieża Piusa XII opisał to ty-

mi słowami: „[…] Los chciał, ze nie tylko zmuszony byłem oglądać ruinę tego, 

co przez szereg lat usiłowałem wznosić dla dobra Kościoła, lecz byłem naoczny 

świadkiem zagłady wszystkich dóbr, które na chwałę Bożą i dla kultu Bożego, na 

                                                
18

 I. Świrski, List do Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka, Siedlce, [bez daty], ArST sygn. E/IV-b. 

19
 J. Ferenz, Bp A. P. Szelążek jako Ordynariusz Łucki, Wrocław 2001, s. 32 mps; zob. L. 

Popek, art. cyt., s. 56.  

20
 Zob. A. P. Szelążek, Protokół przesłuchania, Łuck, 4 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, 

t. 1, cz. A. — O jego działalności w Episkopacie Polski na rzecz neounii pisał S. Wilk, dz. cyt., 

s. 420-422; Profesor Chmielewski pisał o tym: „Wszechobejmujące, katolickie serce Arcypaste-

rza nie mogło pozostać obojętne na świętą sprawę unii. Jemu […] zawdzięcza ona, że przestała 
być improwizacją zdana na łaskę i niełaskę rozmaitych „spacerowiczów” z jednego obrządku na 

drugi”. — dz. cyt., s. 320. 

21
 Protokół przesłuchania, Kijów, 13 maja 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1. cz. B. 



— 59 — 

wspaniałość imienia Chrześcijańskiego w ciągu szeregu wieków fundowano 

przez najlepszych, sławnych pasterzy Kościoła”
22

. Jego cierpienie nie okazało się 

daremnym, świadczy o tym odradzający się Kościół na ziemiach wołyńskich i 

pamięć, jaką ma w potomnych. 

2. UMIŁOWANIE EUCHARYSTII I SŁOWA BOŻEGO 

Człowiek istnieje na świecie dla bardzo wzniosłego celu, by być żywą ofiarą, 

by przez uczestnictwo w Misterium Chrystusa stawać się Eucharystią. W prakty-

ce oznacza to bezwarunkowe powierzenie się Jemu, by On był źródłem naszego 

poznania Boga. W świetle Tajemnicy Chrystusa życie duchowe jest przede 

wszystkim udzieleniem się Boga człowiekowi
23

.  

W życiu Biskupa łuckiego da się wyszczególnić dwa uprzywilejowane miej-

sca spotkania z Bogiem, jest to moment skupienia i moment boleści i próby.
24

 Je-

go modlitwa zawsze była „pociągająca”, kiedy modlił się przed Najświętszym 

Sakramentem zwłaszcza w chwilach składania Eucharystycznej Ofiary. „[…] bu-

dowaliśmy się jego postawą i pobożnością z jaką odprawiał Mszę świętą. Był 

nadzwyczaj skupiony i cały zatopiony w Bogu. Lubiliśmy patrzeć na tę postać, z 

której jakby promieniowała nadprzyrodzoność. Nie chciał korzystać z postawio-

nego mu tronu biskupiego. Nie siadał na nim nigdy. Klękał obok i modlił się na 

                                                
22

 A. P. Szelążek, List do papieża Piusa XII, Kielce, 26 V 1946, w: Akta i dokumenty stolicy 

świętej odnośnie drugiej wojny światowej, Stolica Święta i sytuacja religijna w Polsce i w kra-

jach bałtyckich: Część druga 1942-1945, Libreria Editrice Vaticana 1967, s. 605. 

23
 Z zachowanej nielicznej na ten temat korespondencji biskupa Szelążka wynika, ze w jego 

życiu duchowym rolę „kierowników” odegrali tacy autorzy jak: św. Jan od Krzyża, Ewagriusz z 

Pontu, Kasper Drużbicki wyjątkowe miejsce należy św. Teresie od Dzieciątka Jezus, „mała dro-

ga” której, stała się jego osobistą droga zjednoczenia z Bogiem. — Zob. List do H. Jakimiak, 
Łuck 13 VI 1943 ArST sygn. E/IV-f; tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3 IX 

1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 2; tenże, List do H Jander, Ostende 24 VIII 1930, ArST sygn. E/IV-

f. 

24
 Do kleryków, którzy go odwiedzali w pałacu biskupim mówił: „Proście Boga, aby przy-

szły prześladowania. Ryby, liny w stawie zanurzają się w mule i przesiąkają mułem tracąc swo-

ją wartość. Roztropny gospodarz wpuszcza do stawu kilka szczupaków, wtedy liny staja się 

czujne ruszają się i są wartościowe”. — B. Orłowski, Wspomnienia o śp. Ks. Bp. dr Adolfie Sze-
lążku, Mirsk, 1971, ArST sygn. E/V-b, s. 1; zob. A. P. Szelążek, List do H. Jakimiak, Bierzgło-

wo zamek 1 III 1947, ArST sygn. E/IV-F.A; Wenta, Moje wspomnienia o śp. Księdzu Biskupie 

Adolfie Szelążku, Orlik, 29 X 1985, ArST sygn. E/V-b, s. 3. 
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kolanach — mimo podeszłego wieku. Tak rozmodlonego i zatopionego w Bogu 

widywałyśmy go bardzo często w ciągu dnia”
25

. Taka postawa była związana z 

ciągłym przebywaniem z Bogiem i praktykowaniem modlitwy życia — sytu-

acyjnej
26

. To, co pociągało innych w modlitwie Biskupa, była jej autentyczność, 

potrafił włączyć w dialog z Bogiem wszystko, co niesie ze sobą życie
27

. Modli-

twa obejmowała jego stan wewnętrzny, słowo Boże przeszywało go jak „miecz 

obosieczny”, odsłaniając tajniki jego własnego serca
28

. Takie momenty w życiu 

duchowym Biskupa prowadziły do głębokiej ascezy. Potęgowały troskę o za-

chowanie wewnętrznego spokoju oraz udoskonalenie modlitwy i rozmyślania
29

. 

Ulubioną jego metodą modlitwy była lectio divina. Nieustanne studiowanie, me-

dytowanie, zrozumienie i kosztowanie Słowa Bożego w kontekście całego obja-

wienia prowadziło bp. Szelążka do pokornego przylgnięcia i bezwarunkowego 

posłuszeństwa Bogu. Właśnie taki żywy kontakt ze słowem Boga nakreślił w nim 

obraz dobrego Pasterza, który wiedział, jak „wypasać” stado na dobrym pastwi-

sku. Wiedział jak zatrzymać i wprowadzić w ruch swoją owczarnię. Jeden z jego 

parafian tak wspominał przeżywane podczas Eucharystii słowo Boże: „Kazania 

wygłaszał nie długie, zawsze żywe, ładne, dobierał się i do twardych serc, bo du-

żo ludzi płakało. Posiadał wysoką kulturę, wiedzę, czym trzymał wiernych w na-

pięciu. Czasami podczas kazań coś śmiesznego wstawiał w treść kazania, jakieś 

ciekawostki, co ludzie bardzo lubili słuchać i zawsze czekali na coś nowego. I 

nie zawiedli się, bo dla nich ks. Biskup nie żałował serca i temperamentu. W ko-

ściele była zawsze idealna cisza i skupienie. Nie było wtedy mikrofonów. Ale 

                                                
25

 M. Myra, Moje wspomnienie o ks. Biskupie Adolfie Szelążku, dz. cyt., s. 1. 

26
 J. W. Gogola, dz. cyt., s. 294-296. 

27
 Zob. A. P. Szelążek, List do Rektora ks. B. Drzepeckiego, Łuck, 23 I 1942, ArST sygn. 

E/IV-e/7; J. Kowalski, Mowa żałobna na pogrzebie śp. Ks. Bpa A. Szelążka, ODC 5(1950), nr 6, 
s. 173-174. — „Jeszcze ostatnio na Jasnej Górze wzruszył nas widok diecezjan, otaczających w 

zakrystii Bazyliki Królowej Polski czcią i miłością swego Arcypasterza. W codziennej Mszy św. 

stawał się jednością ze swymi kapłanami, z Owczarnią swoją. W codziennej modlitwie otwierał, 

dobry Pasterz ludowi swemu bogate pastwiska życia Bożego i łaski niebieskie”. 

28
 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21 XII 1925, ArST sygn. 

E/IV-g.  

29
 Tamże. 
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każde słowo od ołtarza czy z ambony ludziom było słychać w najdalszych zakąt-

kach kościoła. Nigdy nie powtarzał się w kazaniach, miał zawsze coś ciekawego 

do powiedzenia ludziom. Na pewno na każdy rok miał opracowany program ka-

zań”
30

.  

Po odkryciu duchowości św. Teresy w jego modlitwie nastąpił „podwójny” 

skok. Połączenie tego, co św. Jan od Krzyża nazywał „zjednoczeniem” z odkry-

waniem na wzór św. Teresy swych słabości wzbudziło w nim poczucie bycia ob-

darowanym bezinteresowną miłością Boga. W liście do Heleny Jander pisał o 

tym: „Gdy […] nie troszczymy się o siebie i o skuteczność naszych modlitw, Pan 

Bóg, który jest nie skończenie kochającym nas Przyjacielem, niewątpliwie w bo-

gatszy sposób, niż pomyśleć możemy, odwzajemnia się nam”
31

. Na tej drodze 

miał rozpoznanie wpływu miłości Bożej na życie, choć nie zawsze doświadczał 

tego w sposób emocjonalny. Trudności z tym związane przeplatał ofiarami, które 

jednoczyły go z cierpiącym Chrystusem. „[…] nigdy nie narzekał, przeciwnie, 

był bardzo cierpliwy. Krył się w swym cierpieniu, aby nie sprawować kłopotu 

swą osobą”
32

. 

Po okresie systematycznych wysiłków ascetycznych, potrzebnych do prze-

zwyciężenia trudności, pojawił się czas pewnej wewnętrznej stabilności, pozna-

nia dobra, które powinien wypełnić. Jego miłość Boża, ożywiona podczas medy-

tacji dochodziła do syntezy w widzeniu Bożych prawd
33

.  

                                                
30

 J. Rutkowski, Moje wspomnienia o Bpie Szelążku, Łuck, 26 II 2002, ArST sygn E/V-b, s. 

3-4; Wymagał od kapłanów dobrego głoszenia Słowa Bożego, w żadnym razie nie czytania. 

Miało trwać nie dłużej 30 minut. Powtarzał, że przybliżyć do kościoła wiernych można tylko 
dobrym kazaniem. — Zob. J. Starczynowski, dz. cyt., s. 84-85. 

31
 A. P. Szelążek, List do H. Jander, Rabka Zdrój, 28 VI 1935, ArST sygn. E/IV-f, s. 6; zob. 

tenże, List pasterski do młodzieży „Sursum Corda”,Łuck 1938, s. 66 — „Świętość nie można 
osiągnąć bez modlitwy, bez obcowania bezpośredniego z Bogiem”. 

32
 Zob. A. Wenta, dz. cyt., s. 1.  

33
 O. Wiesław Gogola nazywa ten moment zjawiskiem paramistycznym w którym człowiek 

znajdując się w bezpośrednim kontakcie z Bogiem ma coraz większą świadomość swych słabo-
ści i upokorzeń. Prowadzi to do głębszej mądrości. — dz. cyt., s. 260. Na podstawie zachowa-

nych listów, Biskupa Szelążka do M. Agnieszki od Jezusa, takie doświadczenie miało miejsce w 

okresie od 1924 do 1930 r.  
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Wierność Pasterza w relacji do Boga, czyniła go zdolnym do przyjęcia 

wszystkich etapów posługi, zwłaszcza momentu cierpienia. Zanim modlitwa sta-

ła się słowem wypowiedzianym ustami i sercem, była iskrą wytryskującą z głębi 

jego ducha, czasami powodując w jego świadomości nieopisany jęk. Naśladowa-

nie Chrystusa czyniło go coraz bardziej dyspozycyjnym w stosunku do diecezjan, 

a jego postawa modlitewna miała głęboki wpływ na ich życie
34

. Bardzo go lubili 

klerycy i chętnie brali udział we Mszy świętej w Katedrze w Łucku, którą cele-

brował Biskup. Przychodzili również w niedzielę do kaplicy w pałacu biskupim, 

aby służyć Arcypasterzowi. Bp Szelążek celebrował Eucharystię bardzo poboż-

nie, jego kapłańska gorliwość emanowała i pociągała młodych alumnów. Jeden z 

kapłanów diecezji łuckiej, który jako kleryk spotkał bp. Szelążka napisał: „Fa-

scynował nas gdy odprawiał i kiedy przemawiał”
35

.  

Pasterz łucki pojmował Eucharystię jako bezgraniczny dar Boga, który w 

Chrystusie ofiaruje się światu. Dlatego dramatyczna sytuacja więzienia nie zła-

mała jego wiary i miłości. Stała się wyjątkowym miejscem, gdzie mógł utożsa-

miać się z Chrystusem, który ofiaruje się na ołtarzu za zbawienie świata. Recytu-

jąc w celi więziennej obrzędy Mszy świętej, nie tylko podnosił ducha wiary 

wśród kapłanów lecz prowadził do przemiany serca zatwardziałych więźniów
36

. 

Nawet przez ich bierne uczestnictwo w przeżyciach duchowych zasiewał ziarno 

powszechnego kapłaństwa.  

W życiu bp. Szelążka jest ukazany integralny wpływ Boga na rozwoju jego 

tożsamości. Poczucie bezpieczeństwa i własnej godności ukrytej w dziecięctwie 

duchowym pozwoliło mu nie tylko zachować ten stan w sobie ale uchronić go 

podczas prześladowania w innych ludziach. „Szanował godność ludzką w każ-

dym człowieku bez wyjątku i nikogo nie poniżał nawet w najmniejszym stop-

                                                
34

 Ks. Kazimierz Batowski tak wspominał swego Pasterza: „Budował nas swoją wiarą i po-

bożnością. Był dla nas mężem Bożym: Jako klerycy braliśmy w Katedrze Łuckiej udział gdy 

On celebrował. Fascynował nas gdy odprawiał i kiedy przemawiał. Chodziliśmy też do Kaplicy 

Biskupiej w pałacu Biskupim w niedzielę, aby Mu na rannej Mszy służyć”. — Wspomnienia o 
Ks. Biskupie A. Szelążku, Szczytno 24 XI 1985, ArST sygn. E/V-b. 

35
 Tamże, s. 15. 

36
 W. Bukowiński, dz. cyt., s.4.  
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niu”
37

. Wpływ duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus na jego stan we-

wnątrzpsychiczny przejawiał się w jego sposobie wypowiadania. W listach do 

swojego dobroczyńcy i przyjaciela bpa Kowalskiego, podpisywał się „bezdom-

ny”, „biskup wygnaniec”
38

. Był to genialny sposób na pokonanie samotności, 

ludzkiej porażki i zniechęcenia. Właśnie w takim stanie św. Teresa odkryła „god-

ność nicości”. Pisała do swojej siostry Marii: „Ja siebie uważam za słabego 

ptaszka, […] nie jestem orłem, tylko mam oczy i serce orła, gdyż mimo skrajnej 

małości śmiem wpatrywać się w Boskie Słońce, Słońce Miłości, i moje serce od-

czuwa w sobie wszystkie pragnienia Orła. […] Niestety, wszystko, co może zro-

bić, to podnieść swe małe skrzydła. […] gdy się obudzi, powraca do swego miło-

snego zajęcia,[…] O Boskie Słowo, to ty jesteś Orłem, którego wielbię, którego 

kocham i który mnie przyciąga!”
39

 Właśnie w słabości i kruchości przejawiał się 

fenomen wewnętrznej mocy biskupa-wygnańca. Tę siłę wewnętrzną podziwiali 

współbracia. U bp. Szelążka była ona powodem do przewartościowania wła-

snych zachowań i przeżyć
40

. Ostatnie chwile życia Pasterza łuckiego wskazują na 

głęboką więź z Bogiem aż do zjednoczenia poprzez całkowity dar z siebie, wła-

snych pragnień i porażek. Jest on przykładem dla Zgromadzenia Sióstr św. Tere-

sy, które założył i formował przez własne doświadczenie modlitwy i Eucharystii.  

3. WPŁYW DUCHOWOŚCI ŚW. TERESY Z LISIEUX 

W człowieku istnieją dwa rodzaje pamięci: pamięć faktów i pamięć związa-

nych z nimi emocji, czyli uczuciowa. Ta druga jest szczególnie ważna, gdyż sta-

                                                
37

 Zob. tamże. 

38
 A. P. Szelążek, List do Ks. Bpa J. Kowalskiego, Bierzgłowo zamek, 4 III 1949, ArST sy-

gn. E/IV-c, s. 1; zob. M. Myra, dz. cyt., s. 1; A. Wenta, dz. cyt., s. 1. 

39
 Św. Teresa z Lisieux, Rękopisy autobiograficzne, Kraków 1997, s. 205-207. 

40
 Zob. S. Wyszyński, List do Bpa Szelążka, Lublin, 22 VIII 1947, ArST sygn. E/IV-c; S. 

Adamski, List do ks. bpa A. Szelążka, Katowice, 21 VIII 1947, ArST sygn. E/IV-c. 
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nowi pozostałość doświadczeń egzystencjalnych, zwłaszcza tych, najbardziej 

znaczących
41

.  

Będąc w Rzymie w 1923 roku w związku z wizytą ad limina, bp Szelążek 

uczestniczył we Mszy św. beatyfikacyjnej młodej normandzkiej karmelitanki Te-

resy od Dzieciątka Jezus. Chcąc dokładnie poznać geniusz nowej błogosławio-

nej, rok po uroczystościach odwiedził Karmel w Lisieux, aby od jej rodzonej sio-

stry, Matki Agnieszki od Jezusa, zaczerpnąć nie tylko wiedzę, ale i ducha
42

. 

Przebywając w klasztorze i poznając środowisko, w którym ona doszła do nieba, 

swoją wrodzoną intuicją wyczuł, że ta cicha siostra może stać przewodniczką w 

kroczeniu na drodze do świętości. Specyfika tej drogi polegała na nieskończo-

nym pragnieniu pośrodku całkowitej niemocy
43

.  

Analizując korespondencję Biskupa z przeoryszą Karmelu w Lisieux, widać, 

że jego pragnienia urzeczywistnienia w swoim życiu ideałów św. Teresy, były 

głębokie i z początku wychodziły poza możliwość pojmowania przez niego tego 

ducha. Droga „dziecięctwa duchowego” św. Teresy, mimo iż była związana z 

zwyczajnymi warunkami życia i pozbawiona wszelkich zjawisk mistycznych, 

pozostawała drogą realnej świętości, która z powodu prostoty była trudna do wy-

konania. Prowadziła ona do poświęcenia całego siebie, ogołocenia — zewnętrz-

nego i wewnętrznego — z pragnień, poprzez rozwój ducha modlitwy i gorliwą 

praktykę cnót. Właśnie tę zasadę pasterz łucki przyjął jako podstawę rozwoju du-

chowego
44

. Proces ten był historycznym stawaniem się, poprzez relacje miłości z 

Bogiem i wolne odpowiadanie na Jego wezwanie. Rolę duchowej kierowniczki 

w terezjańskiej formacji bp. Adolfa Szelążka odegrała M. Agnieszka od Jezusa 

                                                
41

 Zob. A. Cencini, Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym, Kraków 
2004, s. 92. 

42
 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa 3 IX 1924, s. 1, ArST sy-

gn. E/IV-g. 

43
 Zob. G. Gaucher, Mała Święta z Lisieux, cz. 2, Poznań 1996, s. 47. 

44
 Pisał o tym z wielkim przekonaniem, że św. Teresa dała to polecenie w słowie l’abandon 

oraz że prowadzi do tego pokora. — Zob. A. P. Szelążek, List do H. Jander, Ostende, 24 VIII 

1930, ArST E/IV-f. 
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— Paulina Martin
45

. Przekazała ona swojemu „duchowemu synowi” — jak go 

nazywała — w bezpośredni sposób to, co poznała u swojej siostry — św. Tere-

sy
46

. Zachowane listy rzucają światło na życie duchowe pasterza łuckiego i 

świadczą o jego głębokiej wewnętrznej wolności w rozeznawaniu, które podda-

wał pod osąd innych. Chroniło go to przed fałszywą pobożnością, próbą zniwe-

lowania pewnych „niechcianych” skłonności natury ludzkiej, ponieważ istnieje w 

człowieku taka część, która może nigdy nie wejść w relację z Bogiem. Doświad-

czenie własnej słabości, pychy i niepowodzenia, mogą zagłuszyć wzrost ducho-

wy lub przynajmniej go zahamować. Nieprzypadkowo właśnie św. Teresa stała 

się mistrzynią na drodze duchowej Ordynariusza. Poruszyła go jej zdolność do 

zaakceptowania słabości. Co więcej, do uczynienia z nich „dźwigni Archimede-

sa”, którą wyraziła słowami: „Jezu! Gdybym tak mogła powiedzieć wszystkim 

małym duszom, jak niewysłowiona jest twoja przychylność!... Czuję, że gdybyś 

znalazł cudem duszę słabszą, mniejszą od mojej, to chciałbyś ją obdarzyć jeszcze 

większymi dobrodziejstwami... jeśliby zdała się na ciebie, ufając zupełnie twemu 

nieskończonemu miłosierdziu. […] Błagam cię byś wybrał zastęp małych ofiar 

godnych twojej MIŁOŚCI”
47

. W dążeniu do doskonałości postawa dziecięcego 

zaufania św. Teresy dała Biskupowi możliwość do wyzbycia się subtelnego po-

czucia własnej niegodności, co w ostateczności mogło prowadzić do skupienia 

się na sobie i tworzenia własnej duchowości
48

. Akceptacja siebie prowadziła go 

do otwarcia się na inicjatywę Ducha Bożego we własnej duszy. Pasterz łucki po-

siadał głębokie pragnienie oddania się Bogu, aż do stopnia, w którym rozum i 

                                                
45

 Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus posiada 42 listy bp. Szelążka z Kar-

melem w latach 1924-1939. Wartość ich jest ogromna, gdyż odkrywa osobiste doświadczenia 
Założyciela na terezjańskiej drodze ufności. Nieliczna korespondencja zwrotna wnosi pewną 

dozę zrozumienia w poznanie całej relacji pomiędzy M. Agnieszką od Jezusa i bp. Szelążkiem. 

46
 „Winieniem Wam zwrócić uwagę, Najdroższa Matko, że od pierwszej chwili, gdy miałem 

zaszczyt Was zobaczyć, obrałem Was w duszy za moją Matkę duchową. Nie było czasu i spo-

sobności, aby to powiedzieć i należnie prosić Was o zgodę za przyjęcie mnie za Waszego syna 

w Jezusie Chrystusie. Lecz sądziłem, że zostanę przez Was zrozumiany w toku mojej korespon-

dencji. Moje przewidzenia się spełniły”. — A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Biar-
ritz, 31 X 1927, s. 2, ArST sygn. E/IV-g.  

47
 Św. Teresa z Lisieux, Rękopisy autobiograficzne, dz. cyt., s. 208. 

48
 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3 IX 1924, dz. cyt. 
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wola działają we wspólnym akcie zawierzenia
49

. Zwierzał się z tym Matce 

Agnieszce: „[…] proszę Was o traktowanie mnie jako Waszego najpokorniejsze-

go syna i poddanego. […] Będę Was informował, jak do tej pory, o najpoważ-

niejszych wydarzeniach mojego życia”
50

. Tajemnica „dziecięctwa duchowego”, u 

podstaw której, jest na nowo przeżywana wiara z ufnością otwierała go na zawie-

rzenie, przez doświadczenie wymiaru ojcowskiego i matczynego Boga.  

Na ile pochłonęła go „droga” św. Teresy, można się przekonać w odniesieniu 

do diecezji łuckiej. Bp Szelążek zatroskany o jej duchowe dobro w szybkim cza-

sie wprowadził wśród wiernych kult Świętej. Jej „deszcz róż” dostrzegał w każ-

dym miejscu. Ożywienie pobożności diecezjan, nawrócenia, nawet zatwardzia-

łych „heretyków”, to wszystko zawdzięczał jej wstawiennictwu
51

. O tym pisał do 

sióstr: „Te «płatki róż», których zaznałem w swoim życiu, — które, domagają się 

ode mnie wzajemnej miłości — wymagają zbadania mojego obecnego stanu 

wewnętrznego i zmuszają mnie do przyznania, że niedostatecznie godnie odpo-

wiadam na te niebieskie głosy”
52

. Był to okres rozkwitu życia modlitwy wier-

nych pobudzanych przez Pasterza
53

.  

Fascynacja św. Teresą z Lisieux porywała nie tylko samego Biskupa Ordyna-

riusza, ale miała wpływ na życie duchowe diecezji. Szczególne zainteresowanie 

jej osobą dało się zauważyć w roku jej kanonizacji. Entuzjazm w miłowaniu św. 

Teresy przyczynił się do zamiaru ogłoszenia jej Patronką diecezji łuckiej. Z pew-

nością odpowiadało to pragnieniom Świętej, aby być „misjonarką, oblubienicą, 

                                                
49

 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16 X 1924, s. 3-4, ArST 

sygn. E/IV-g; tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21 XII 1925, s. 1-2. 

50
 Tenże, List di M. Agnieszki od Jezusa, Biarritz (Francja), 31 X 1927, s. 2, ArST sygn. 

E/IV-g. 

51
 „Widzę i czuję z wielką radością, że święta mała Teresa jest prawdziwie Patronką, [...] pa-

trzy ona z upodobaniem na swego brata, [...] jak wiele łask Ksiądz Biskup otrzymuje we 
wszystkich swoich cierpieniach i trudnościach”. — M. Agnieszka od Jezusa, List do Bpa A. P. 

Szelążka, Lisieux, 27 X 1928, ABiMK KUL. 

52
 Tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 25 IV 1928, ArST sygn. E/IV-g. 

53
 Zachęcał swoich wiernych tymi słowami: „Niech nikt w diecezji nie waha się poznać ży-

cia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i tej drogi, którą ona nakreśliła, a która prowadzi do święto-

ści”. — A. P. Szelążek, List Pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką 

Diecezji Łuckiej, Jednodniówka, Łuck 1928, s. 2. 
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matką wielu dusz”
54

. Bp Szelążek osobiście przygotowywał dokumenty, razem z 

kanclerzem ks. Janem Szychem. 28 czerwca 1927 r. wysłał je do Rzymu, przez 

Nuncjaturę. Niespodziewanie nastąpiła przeszkoda w tym dążeniu. W liście do 

M. Agnieszki Pasterz nazywa to „próbą”, którą „[…] otrzymał z rąk Pana Jezusa. 

Św. Kongregacja Obrzędów odmówiła zatwierdzenia św. Teresy na Patronkę die-

cezji”
55

. Chociaż widział, ile dobra uczyni dla Kościoła łuckiego patronat Świętej 

z Lisieux, powierzył tę sprawę wstawiennictwu Matki Agnieszki, nie chciał wy-

korzystywać osobistej przychylności Papieża
56

. Pragnął we wszystkim podpo-

rządkować się Bożemu prowadzeniu. W tym czasie nie osłabiał ani na moment 

swej pasterskiej działalności. Przeprowadził w swojej diecezji synod, który przy-

niósł ogromną korzyść dla Owczarni
57

. 

Coraz bardziej zaznacza się pewne dynamiczne napięcie w życiu Pasterza 

łuckiego. Miało ono związek z pragnieniem „chrześcijańskiej doskonałości”. 

Istotą jego kapłaństwa była troska o to, by jego duszpasterskie relacje były owo-

cem obecności Pana Jezusa w sercu. Ponieważ „cel kapłana […] jest taki sam, 

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

cie łaski, […] aby świat poznał Ojca”
58

. Dążenie do bezwarunkowej miłości, któ-

rą coraz mocniej doświadczał, stawiało go w konieczności rozpoznania Boskiego 

sensu wśród zmagań zwykłej codzienności. Wysokie wymagania dla stanu ka-

płańskiego stawiał przede wszystkim sobie, aby własnym przykładem pobudzać 

gorliwość braci. Mówił: „Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien również nauką 

jak i świętością. Ponieważ nauka bez życia świętego rozzuchwala człowieka, 
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 Św. Teresa z Lisieux, dz. cyt., s. 200-201.  
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 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 3 XI 1927, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
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 Zaangażowanie Matki Agnieszki w sprawę Patronatu św. Teresy, świadczyło o głębokim 

rozpoznaniu przez Pasterza potrzeb Kościoła. Mimo obiektywnych trudności, wybłagał św. Te-

resę o to, by zaopiekowała się jego diecezją. — Tamże, s. 2; W liście do Karmelu w Lisieux, ks. 
J. Unszlicht wspominając Diecezję łucką pisze, że jest to prawdopodobnie pierwsza diecezja 

Świętej. — Zob. List do Karmelu w Lisieux, Meaux, 25 XI 1928, ArST sygn. E/IV-g. 
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 Kolejnym świadectwem otwarcia się bpa Ordynariusza na Boże działanie była idea, którą 

podjął podczas Synodu diecezjalnego. Brzmiała ona: „Przez Synod do odrodzenia kleru — 
przez odrodzony kler do odrodzenia ludu”. Była ona bliska inicjatywie papieża Jana XXIII w 

zwołaniu Soboru Watykańskiego II, którą wyraził słowami: „Odnowić wszystko w Chrystusie”.  
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 A. P. Szelążek, O powołaniu, rkps, 1899, ArST sygn. E/II-g, s. 17. 
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świętość zaś bez nauki niepożytecznym go czyni”
59

. Pragnienie świętości pobu-

dzało w nim wysiłek poznawania własnych słabości z głęboką nadzieją na niebo, 

które już było udziałem św. Teresy
60

. 

Z wielkim entuzjazmem powitano w diecezji dekret Świętej Kongregacji Ob-

rzędów o zezwalający na patronat św. Teresy od Dzieciątka Jezus
61

. Bp Szelążek 

tę dostojną chwilę oznajmił listem pasterskim, który zakończył modlitwą: „Do 

ciebie, św. Tereso od Dzieciątka Jezus, zwracamy się z pokorną prośbą, o szcze-

gólny patronat nad nami. Osłoń nas od niebezpieczeństw wszystkich, tak ducho-

wych, jak i doczesnych; pokieruj sprawami diecezji dla większej chwały Bożej i 

dopomóż osiągnąć te zadania, które wyznaczyła nam Opatrzność Boża. […] U 

stóp ołtarzy twoich korząc się, w imieniu swoim, duchowieństwa i wiernych ślu-

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

miłością Bożą, którą w nich zapalać pragniesz. Amen”
62

. 

Wierni diecezji łuckiej czuli się duchowo złączeni ze swą nową Patronką po-

niekąd ze względu na wiek, gdyż była ona jedną z nich. Dzięki bp. Szelążkowi 

mieli żywy kontakt z Jej siostrą Matką Agnieszką, która obdarowała diecezję re-

likwiami Świętej i dużą ilością obrazków. Sam Ordynariusz przy różnych oka-

zjach ofiarowywał je swoim wiernym, w „dotykalny” sposób jednocząc z Kar-

melitanką z Lisieux. Tak wyjaśniał znaczenie tego: „Wszystko zaś zbiegać się 

powinno do jednego ogniska, do jednego celu […] do rozpalania miłości Bożej w 

duszach ludzkich. Może niejedna dusza ludzka powstanie z martwych, może 

wiele znajdzie w tych dniach uroczystych uzdrowienie i utrwalenie w cnocie. 

Otwórzmy drogę dla nowych triumfów łaski Bożej”
63

.  
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 Tenże, Kościół a nauka, rkps, ArST sygn. E/II-g, s. 18. 
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 Zob. tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 25 IV 1928, ArST sygn. E/IV-g, s. 2-3.  

61
 Matka Agnieszka pisała o tym: „Ach, gdyby Ekscelencja wiedział, jak wspaniale potrafi 
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1928, ABiMK KUL. 
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 Tenże, List Pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, dz. cyt. 
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 Tenże, Zarządzenie w sprawie przygotowań na pierwsze Święto Patronki Diecezji Łuckiej, 

MDŁ 3(1928) nr 9, s. 388. 
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Z wielkim rozmachem na terenie diecezji zaczęły powstawać „Kółka św. Te-

resy”. W swoich szeregach jednoczyły dziewczęta, które jako cel stawiały sobie 

doskonalenie się w miłości Bożej oraz pomaganie św. Teresie w pociąganiu in-

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

dzieło „Kółek” była zobowiązana do pielęgnowania w sobie powołania św. Tere-

sy, wyrażonego przez Nią w słowach: „Kochaj Boga i szerz Jego miłość”
64

. 

Wpływ św. Teresy na osobistą pobożność Ordynariusza wyrażał się poprzez 

pragnienie założenia na Wołyniu wspólnoty kapłańskiej, która by szerzyła „du-

cha dziecięctwa”
65

. Osobiste doświadczenie modlitwy serca w duchu św. Teresy, 

czyniło Biskupa łuckiego otwartym na najgłębszą ze wszystkich Miłość trynitar-

ną. Jednocześnie owo przyjęcie wymagało bierności i aktywności, autonomii i 

zawierzenia, poddania się działaniu ideału i pracy nad jego urzeczywistnieniem. 

Chrystus kształtował jego synowskie uczucia, stając się jego formą i normą, re-

gułą jego życia i samym jego życiem.  

Z ogromnym zapałem zaangażował się Biskup łucki w budowę bazyliki w Li-

sieux. W 1929 roku został członkiem komitetu budowy. Chociaż życie swoje w 
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 J. Majchrzycki, Ustawa Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1928, s. 5. Ich 
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tym czasie relacjonował jako „nieustanny i przedłużający się krzyż”, znajdował 

radość w dawaniu tego, co ma oraz w modlitwie wstawienniczej
66

. Okres ten 

można nazwać okresem oczyszczania, próbą konfrontacji z radykalną innością 

Boga. W sprawach zewnętrznych, bp Adolf Szelążek poprzez utożsamianie się ze 

św. Teresą uwielbiał Boga. Jednocześnie w jego wnętrzu Bóg go doświadczał. 

Trudność tego etapu polegała na tym, że to Bóg przejmował inicjatywę, aby on 

wzrastał w Jego miłości
67

. W tym stanie wymiar ludzki bp. Szelążka zmierzał ku 

wyższym przejawom dojrzałości. Było to potrzebne przede wszystkim po to, aby 

przygotować go do przyjęcia odpowiedzialnej postawy w stosunku do życia i je-

go tajemnicy. Do nadania nowego i pozytywnego znaczenia negatywnym do-

świadczeniom. W takim poznaniu nastąpiły duchowe zmiany, które nie były wy-

łącznie aktem woli, a także serca. W duchu św. Teresy można to nazwać okresem 

porzucenia iluzji symbiozy, która na dłuższą metę przeszkodziłaby w postrzega-

niu „inności” Boga, a także w byciu sobą. Było to odkrywanie „logiki aktu wia-

ry”, które odnajduje szczęście w byciu stworzonym bez żadnych osobistych za-

sług. W tym akcie zawierzenia człowiek jest gotów otworzyć się na perspektywę 

Bożego sposobu na życie, jego sens i rolę. Bóg objawia wtedy w ludzkim życiu 

całą swoją tajemnicę i nieprzewidywalność. Bp Szelążek wchodził w dynamikę 

Bożej miłości i coraz głębiej otwierał się na synowski sposób miłowania. 

Odzwierciedlenie tych słów można dostrzec w rozwiązywaniu skomplikowa-

nej sytuacji, która powstała w procesie tworzenia Zgromadzenia Sióstr św. Tere-

sy od Dzieciątka Jezus
68

. W sytuacji po ludzku biorąc beznadziejnej, jego wiara 

opierała się na Bożym projekcie, nie tylko podtrzymała tworzenie się nowego 

Zgromadzenia, lecz przede wszystkim pomogła Biskupowi Ordynariuszowi 

wznieść się ponad wszelką krytykę i opinię ludzką. Dostrzegając ukryty w za-

rodku dzieła czynnik nadprzyrodzony, z niezrównaną cierpliwością, delikatno-

ścią i gorliwością bp Adolf Piotr Szelążek „pielęgnował to małe ziarno od pierw-
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 A. Cencini, Od relacji do uczestnictwa, dz. cyt., s. 70. 

68
 Ten problem dokładnie omówiony zostanie w trzecim rozdziale. 
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szej chwili, własnymi łzami, utrzymywał kosztem nieustannych modłów i licz-

nych ofiar, pragnąc, aby w przyszłości mogło wydać plon pożądany”
69

. W taki 

sposób przeżywana wiara prowadziła do zaufania. 

Każda chwila życia Pasterza łuckiego była naznaczona niepowtarzalną obec-

nością Chrystusa Zbawiciela, jednak chwila próby świadczyła o tym najwyraź-

niej gdzie jego wiara stawała się całkowitą, pełną, przemieniającą życie Biskupa 

w orędzie zbawienia. Jego działanie w tym czasie posiadało najwięcej elemen-

tów, które świadczyły o coraz pełniejszym zjednoczeniu z Bogiem. Cierpienie 

Biskupa naznaczone było działaniem wojennym, które w chwilach dramatycz-

nych zrywa z człowieka wszystkie maski, jakie posiada. Postać tego już bardzo 

sędziwego człowieka, budowała podczas wojny wiarę wielu. Doświadczenie 

oczyszczało również jego przyjacielskie więzi, te, które miał z Karmelem w Li-

sieux. W takim ogołoceniu zmienił się stosunek Pasterza do św. Teresy, z gorli-

wego czciciela stał się z nią tożsamy
70

. Cierpienie bez krzty pociechy było jego 

udziałem. Musiał oglądać jak jego diecezja obraca się w ruinę, wierni byli wy-

wożeni w bydlęcych wagonach na Sybir, księża ginęli w obozach. Więzienie, 

które przeszedł wraz z kapłanami diecezji, stało się miejscem odkrycia ostatecz-

nego powołania, „aby mógł cierpieć dla Chrystusa”
71

.  

Po odzyskaniu wolności, podczas obchodów Diamentowej rocznicy świeceń 

kapłańskich wzruszony pamięcią i modlitwą diecezjan, tak mówił: „Zanim na-

dejdzie oczekiwany przeze mnie ustawicznie dzień przejścia do wieczności, 

Opatrzność Boża łagodzi udrękę oderwania od diecezji, którą Duch Święty prze-
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znaczył mi jako mistyczną Oblubienicę. […] Gdy zatem składam te dziękczynie-

nia, wylewam u stóp Majestatu Bożego łzy żalu, że zapewne nie zawsze z należ-

ną ufnością przyjmowałem spadające na diecezję krzyże, i pytałem zaniepokojo-

ny, dlaczego te i inne — nad wielki wyraz katastrofy […]. Dziś składam wyzna-

nie, że wierzyć trzeba w nieskończone Miłosierdzie Boże bez żadnych ograni-

czeń”
72

.  

Związek bp. Szelążka ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus stanowi piękną kartę 

nie tylko w historii Zgromadzenia przez niego założonego. Jest to jeszcze jeden 

dowód, dla tajemnicy „świętych obcowania”(por KKK 956-957), która ukazuje, 

do jakiego stopnia Bóg może połączyć dusze swych dzieci w kroczeniu Jego 

drogą. 

4. MIŁOŚĆ DO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO 

Miłość do Kościoła Chrystusowego u Biskupa łuckiego miała decydujący 

wpływ na jego działanie. Już wtedy, gdy był zwykłym księdzem, Kościół był je-

go główną troską. Później jako biskup, z całą odpowiedzialnością stworzył pro-

gram konkretnego budowanie Kościoła, na ile tylko możliwe pogłębiając jego 

wymiar uniwersalny w duszach powierzonych pasterzowaniu ludzi
73

. Czas jego 

pasterzowania bez wątpienia stał się czasem kairos, czasem opatrznościowym, i 

czasem łaski. Podejmując inicjatywę odnowy diecezji starał się usłyszeć „szept 

Ducha” w podążaniu nowymi jeszcze „nieutwardzonymi” drogami
74

. Dokładał 

starań w mowie i w piśmie, aby miłość do Kościoła wszczepić w serca kapłanów, 

diecezjan, wszystkim, do których docierał jego głos — przyjaciołom, wrogom i 

obojętnym.  
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Troską pasterzowania bp. Szelążka było ukazania wiernym Kościoła jako Mi-

stycznego Ciała Chrystusa, nie zaś jako uprzywilejowanej kasty, dlatego pisał: 

„Ogół ludzi świeckich, katolików, nie tylko należy do Kościoła, ale wraz z du-

chowieństwem jako nierozerwalna całość jest tym Kościołem”
75

. Taka postawa 

wymagała przekroczenia granic własnego wnętrza, stała się miejscem nawiązy-

wania synowskiej relacji, którą Bóg w Chrystusie tworzy ze swymi dziećmi.  

Miłowanie Kościoła u bp. Szelążka wzrastało dynamicznie przez całe życie. 

Podzielenie tego na dwie płaszczyzny: horyzontalną i wertykalną ułatwi wgląd w 

całość tego procesu. Pierwsza płaszczyzna związana z czasem i odzwierciedla 

trzy etapy działania; obronę Kościoła (ten etap został omówiony w pierwszym 

rozdziale), budowę Kościoła i cierpienie dla Kościoła. Chociaż te etapy są domi-

nujące w konkretnym czasie posługi biskupiej, jednak dopiero wszystkie tworzą 

pełny obraz Pasterza. Nie mniej istotną jest płaszczyzna wertykalna, która odsła-

nia głębię jego relacji z Bogiem, miejsce gdzie odkrył swoją nicość i słabość. Po-

zwala ona uchwycić transcendencję jego powołania. Jest to tajemnica złożoności 

serca i świadczy o tym, że przeplatanie się negatywnych i pozytywnych przeżyć 

w końcu nakreślają realistyczny obraz osoby, w którym świadomość grzechu 

idzie w parze z autentycznym pragnieniem świętości
76

. 

Antropologia chrześcijańska nazywa człowieka „dialogiczną jednostką du-

chową”, ponieważ realizuje się wtedy, gdy otwiera się na dialog Bogiem i brać-

mi. Proces ten jednak jest aktem „intersubiektywnym”, ponieważ dokonuje się 

poprzez całą serię doświadczeń
77

. U Pasterza łuckiego miłość do Kościoła ewo-

luuje w ruchu jego duchowego wzrastania. Otwarcie się na działanie Boga wy-

twarzało w nim przestrzeń, która była miejscem szukania i dialogu. Z początku 

miejsce to było polem działania, uczynienia jak najwięcej dla Boga
78

. Rozpozna-

                                                
75

 Tamże. 
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 A. Cencini, Wspólnota zakonna, wspólnotą świętych i grzeszników, Kraków 2004, s. 226-

228. 

77
 Zob. A. Cencini, Od relacji do uczestnictwa, dz. cyt., s. 191. 

78
 Zob. B. U. Ptasińska, Wpływ duchowy księdza biskupa A. P. Szelążka na diecezję łucką 

oraz na Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Olsztyn 2004, s. 6-7 (mps BU-

iSW). 
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jąc ewangeliczne potrzeby diecezji reorganizował Kurię Biskupią
79

. Poznanie 

warunków życia diecezjan pomogło jemu nakreślić plan odnowy duchowej wier-

nych. Wiedział, że gorąca modlitwa i ofiara podniesie ich życie religijne, dlatego 

własnym przykładem starał się ich zachęcić
80

. W okresie swego pasterzowania 

utworzył 5 nowych dekanatów i ponad 70 parafii, zbudował wiele kościołów i 

kaplic. W 1928 r. otworzył drukarnię diecezjalną, która wydawała m.in. tygodnik 

„Życie Katolickie”, „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, a od 1936 r. „Pro Fide” — 

pismo poświęcone sprawom duszpasterskim
81

.  

Rozwój twórczej pracy Biskupa łuckiego w „winnicy Pańskiej” przebierał z 

czasem dramatycznego charakteru. Zło nabierało wymiaru rzeczywistości i zo-

stało przez niego rozpoznane, o czym świadczy wystosowany list pasterski, w 

którym nawołuje: „Bóg w swym miłosierdziu nieskończonym chce naszego 

uzdrowienia i głosem ojcowskim poucza, że tylko pierwiastek Boży zdolny jest 

sprawić to uzdrowienie; pierwiastek Boży, zawarty w życiu nadprzyrodzonym”
82

. 

Wielokrotnie zwracał i nawiązywał do tego listu. Duchowieństwo diecezji łuckiej 

wzywał do podjęcia intensywnej pracy w zakresie realizacji założeń zawartych w 

wymienionym liście pasterskim.  

O dramacie Biskupa i jego diecezji świadczy jego wypowiedź: „Rozpoczęła 

się obrzydliwość spustoszenia. Na ulicach w szkołach, na mityngach, podczas 

                                                
79

 Została ona podzielona na 6 sekcji: administrację, nauki i sztuki, wiary i moralności, ma-
jątkowo-finansowa, statystyczna szkolna i obrządku wschodniego. — Zob. Dekret erekcyjny z 

16 września 1926 r., MDŁ 1(1926) nr 2; [bez autora], 10 rocznica (1926-1936) Ingresu do Ka-

tedry Łuckiej Ks. dr Biskupa Adolfa Szelążka, „Wołyń Bliżej” 6(1999) nr 2, s. 125-126; B. U. 

Ptasińska, dz. cyt., s. 6-7. 

80
 W relacjach z wizytacji pasterskiej w Wiśniowie czytamy takie słowa: „Był pełen życia i 

uprzejmości, dla każdego znalazł czas i serdeczne słowo, aby go pocieszyć”. — Opis wizytacji 

pasterskiej w Wiśniowie. MDŁ 2(1927) nr 6, s. 476-477; zob. W. Hipsz, dz. cyt., s. 6. 

81
 Zob. [baw], 10 rocznica (1926-1936) Ingresu do Katedry Łuckiej Ks. dr Biskupa Adolfa 

Szelążka, art. cyt., s. 65; W. Hipsz, dz. cyt., s. 7; M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, biskup 

łucki. W 45 rocznicę śmierci (1950-1995), StPł (1996) nr 24, s. 187-193. „Wybudowano ol-
brzymim wysiłkiem i kosztem w bardzo trudnych okolicznościach i przy wyjątkowym ubóstwie 

miejscowej ludności 72 kościoły parafialne i około 100 kaplic oraz utworzono 104 parafię 

rzymsko-katolickie […]. Na terenie diecezji funkcjonowało również 16 parafii i 10 stacji bizan-

tyjsko-słowiańskich oraz 4 parafię greko-katolickie”. — M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys 
dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, 

s. 30. 

82
 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, dz. cyt., s. 43. 
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niezliczonych uroczystości […]. Zakazano uczniom, nauczycielom, urzędnikom i 

funkcjonariuszom państwowym uczęszczania do kościołów. Wszyscy księża 

poddawani byli […] torturom moralnym, aby zmusić do porzucenia stanu du-

chownego...”
83

. W takich warunkach, rozwijał bp Szelążek pokorną miłość, która 

w nim kształtowała narzędzie Ducha Świętego by mógł skruszyć twardość serca 

niewierzących braci. 

Okres wojny w drodze bp. Szelążka rozpoczął etap „transformacji” ku Bo-

gu
84

. Niebezpieczeństwo tego etapu polegało na tym, że ogrom cierpienia mógł 

zahamować tę przemianę, jednak miłość do Kościoła ewoluowała do nowej jako-

ści cierpienia. W momencie akceptacji stało się ono narzędziem miłosierdzia dla 

Biskupa i jego braci kapłanów, zwłaszcza tych, którzy dzielili z nim niedolę wię-

zienia.  

W procesie sądowym, Ordynariusza łuckiego odsłania się przykład „nagiej” 

wiary, która przekształciła sytuację negatywną w czas zasiewu i wyczekiwania. 

Rzeczywistość więzienia, we wszystkich jego przejawach, stała się miejscem po-

kornego odczytywania tajemniczego rytmu Boga, uwalniającego jego „ja” przez 

zrywanie wszystkich ludzkich zabezpieczeń. Zachowanie bp. Szelążka w kijow-

skim więzieniu było godne podziwu
85

. Chociaż ukończył 80 lat życia i był jed-

nym z najstarszych więźniów świata zachowywał prawdziwy Boży spokój. Na 

swoim więziennym posłaniu „Ks. Bp długo modlił się na klęczkach każdego dnia 

rano i wieczorem. Wszyscy księża razem głośno odmawiali trzy razy dziennie 

różaniec a rano recytowali z pamięci Mszę świętą. Wszystko to robiło niemałe 
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 Tamże, s. 44; zob. M. Malinowski, B. Kołosok, dz. cyt., s. 29. 

84
 Zob. C. M. Martini, Rozmowy duchowe, Ząbki 2002. dz. cyt., s. 112-113. 
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 „Starszy lejtenant Majorow, który prowadził śledztwo przeciwko Biskupowi i kapłanom 

na zakończenie śledztwa powiedział: Muszę przyznać, że wasz biskup jest człowiekiem god-

nym szacunku. takie słowa w ustach radzieckiego sędziego śledczego […], to naprawdę coś 
nadzwyczajnego. Zwierzył się też, że jeden raz podczas śledztwa stracił cierpliwość i był nie-

grzeczny wobec biskupa, ale potem żałował swej porywczości. — Zob. W. Bukowiński, dz. 

cyt., s. 3. Jednak szacunek wobec Pasterza nie przeszkodził mu, aby żądać dla więźnia przedłu-

żenia pobytu w więzieniu a w następstwie zwrócić się o przyznanie bp Szelążkowi najsurow-
szego wyroku pokarania (według paragrafu 54-1 „a” Kryminalnoho Kodeksu Ukrajinśkoji 

RSR). — Zob. Drozdieckij, Majorow, Postanowlenije o prodlenii sroka sledctwija, Kijew, 26 IV 

1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1, dz. cyt., (mps) s. 4. 
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wrażenie na naszych towarzyszach, a niektórzy z nich nie tylko Polacy, stale w 

skupieniu słuchali naszych modlitw”
86

. Przyjęcie psychicznego
87

 i fizycznego
88

 

ograniczenia więziennej rzeczywistości przekształciło jego sytuację w obszar du-

chowej wolności. W wypowiedzi Pasterza, podczas przesłuchania, wyłania się 

główna myśl — jest nią obrona Kościoła. Nawet w takiej rzeczywistości, gdzie 

jego słowo było narażone na „walkę z wiatrakami”, stanowczo bronił prawdy. W 

liście do papieża Piusa XII, zaraz po uwolnieniu, pisał: „Jeśli miałbym wyjaśnić 

jakie przeciwko mnie wysuwano zarzuty, […] za Chrystusa, za Kościół, za pa-

pieża Piusa XII. […] Wszystkie podejrzenia przeciwko mnie wypełniły raczej 

radością moją duszę, gdyż był to jednocześnie znak, że podlegam najmiłosier-

niejszemu Sądowi Bożemu, który daje mi czas na poprawę mego życia i na gro-

madzenie zasług. Więzienie to stało się dla mnie dosłownie Czyśćcem
89

.  
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 W. Bukowiński, dz. cyt., s. 4. 
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 Absurd oskarżenia — został oskarżony jako obywatel Związku Radzieckiego, pogłębiła 

różnica pojęć, między Biskupem i oskarżycielami. Pod czas przesłuchania Pasterz określał swo-

ją działalność jako „duchową”, strona oskarżająca tłumaczyła to jako „polityczne przedsięwzię-

cia, mające na celu wpajanie katolicyzmu”. Kolejną odmienność poglądów wykazuje pytanie: 
„Proszę wyczerpująco opowiedzieć o prowadzonej osobiście przez was specjalnej antyradziec-

kiej działalności na rzecz Watykanu”. Odpowiedź brzmi: „W ostatnich dziesiątkach lat umac-

nianie katolicyzmu we wszystkich krajach świata wyraziło się w różnych formach organizacyj-

nych […]”. — Zob. Protokół przesłuchania, Łuck, 4 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1, cz. 
A; Kijów, 24 V 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1, cz. B. Pytania zadawane biskupowi Sze-

lążkowi miały charakter tendencyjny, którego celem jest złamanie woli oskarżonego. Chociaż 

Biskup na ogół nie polemizował z pytaniami niektóre z nich spotkały się ze zdecydowaną ripo-
stą. Kiedy padło oskarżenie: „Śledztwo ustaliło, że wy i inni biskupi katoliccy wschodnich die-

cezji Polski pod przykrywką unii prowadziliście aktywną działalność antyradziecką”; odpo-

wiedź brzmiała: „Ani ja, ani inni diecezjalni biskupi katoliccy wschodnich diecezji Polski nie 

wykorzystywali unii do celów antyradzieckich i nie prowadzili działalności antyradzieckiej. 
Zgodnie ze wskazaniami papieża w działalności Kościoła praca polityczna w ogóle była niedo-

puszczalna”. — Zob. Protokół przesłuchania, 8-10 I 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1. cz. 

B; J. Żaryn, Uwagi dotyczące akt karno-śledczych NKGB USRS nr 148321 dotyczących aresz-
towanych kapłanów diecezji łuckiej, w tym aresztowanego 4 stycznia 1945 r. w Łucku biskupa 

Adolfa Szelążka (1865-1950), Warszawa 21 III 2005, ArST sygn. IU/a-5. 
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 Sama procedura przesłuchania była długa i często odbywała się nocą, co zwiększało cier-

pienie organizmu. Chociaż w protokołach nie ma o tym wzmianki, jednak powszechnie wiado-

mo, że na więźniach zwłaszcza politycznych KGB stosowało przemoc fizyczną. Cela więzien-

na, gdzie Biskup spędzał czas między przesłuchaniami była ciasna, miejsce do spania miał na 

podłodze obok „paraszy”, o czym świadczy wspomnienie współwięźnia ks. W. Bukowińskiego. 
— Zob. W. Bukowiński, dz. cyt., s. 4. 
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 A. P. Szelążek, List do papieża Piusa XII, Kielce, 26 V 1946, w: Akta i dokumenty Stolicy 

Świętej…, dz. cyt., s. 605. 
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Zgadzając się całkowicie na cierpienie i podejmując go z miłości do Boga 

Ordynariusz łucki nauczył się zdolności „chwytania” atakującego zła aby w ten 

sposób nie dać powodu do rozpoczęcie się fali nienawiści w duszy
90

. Po uwol-

nieniu z więzienia troszczył się o los swych współwięźniów kapłanów. Nie 

szczędził sił w staraniu o ich uwolnienie. Pisał: „Niezmiernie jestem zatroskany 

losem Ks. Kanonika Bukowińskiego i innych kapłanów, którzy trzymani są na 

Wschodzie. […] A jednak ratować go trzeba dla dobra Kościoła i Ojczyzny”
91

. 

W powojennych granicach Polski Biskup łucki dzielił z własną diecezją go-

rycz wygnania. Historia tego gorliwego głosiciela Słowa Bożego była historią bi-

skupa odrzuconego, który już nie mógł celebrować we własnej katedrze w Łuc-

ku. Dlatego godna podziwu jest jego delikatność, radość i pokój, a jego twórczy 

duch emanował na księży i wiernych diecezjan. Miał po ludzku wszystkie powo-

dy do zniechęcenia jednak z cierpliwością „mrówki” budował swoją Owczarnię 

na obczyźnie
92

. Dziękował Bogu za spotkania z diecezjanami, którzy stanowili 

dla niego już rodzinę, toteż gdy go zabrakło, odczuli to wszyscy bardzo boleśnie. 

W pamięci potomnych pozostał jako wierny Pasterz i kochający ojciec. 
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 Siostra Myra daje takie świadectwo: „Nie miał żalu do żadnych osób, które go uwięziły i 
źle traktowały. Nie pozwolił nic negatywnego powiedzieć o tych osobach. Sam zaś powtrzał: To 

tak musiało być, taka była wola Boga, taki był dopust Boży”. — M. Myra, dz. cyt., s. 1. 
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 A. P. Szelążek, List do Ks. Kard. S. Sapiehy, 29 IV 1948, ArST sygn. E/IV-c, s. 1; tenże, 

List do Biskupa przemyskiego, Bierzgłowo Zamek, 4 III 1947, ArST sygn. E/IV-c. 
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XII, Pismo do Ks. Bpa Szelążka, 5 IX 1946, ArST sygn. E/IV-a; J. Kowalski, Mowa żałobna na 

pogrzebie śp. Ks. Bpa A. Szelążka, ODC 5(1950) nr 6, s. 173-174. 
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Rozdział trzeci 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKONOTWÓRCZA 
 

Obecność życia konsekrowanego w całym świecie oraz ewangeliczny charak-

ter jego świadectwa to przekonujące dowody — jeśli ich ktoś potrzebuje — na 

to, że nie jest ono rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale sprawą całego 

Kościoła (por. VC 5). Kościół jest wyrazem Bożej miłości, skoro jest zjednocze-

niem ludzi powołanych, którzy na to Boże wezwanie odpowiedzieli pozytywnie i 

przyjęli naukę Chrystusa. Tym samym wyraża miłość ludzi odkupionych wzglę-

dem Miłości, która ich przeznaczyła, wybrała oraz usprawiedliwiła w Chrystusie 

i Duchu Świętym, aby obdarzyć ich nieskończoną chwałą (por. Rz 8, 30). Dlate-

go Kościół jest znakiem i narzędziem Jego Boskiego dzieła, czyli jest powszech-

nym sakramentem zbawienia, punktem spotkania, pojednania i zjednoczenia Bo-

ga z człowiekiem oraz ludzi między sobą (por. LG 9). 

W trzecim rozdziale zostanie poruszony wymiar zakonotwórczy działalności 

bp. Szelążka. Analizować będziemy jego wpływ na powstanie dwóch instytutów 

życia konsekrowanego i ich późniejszą integrację. Okoliczności, które zostaną 

uwzględnione, wskazują na to, że założenie Zgromadzenia nie było wydarzeniem 

wyczerpującym się w określonym momencie dziejów, w określonym środowi-

sku. Zostanie zatem podjęta próba ukazania pierwotnego charyzmatu Założyciela 

oraz jego kontynuacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Korzystnym dla tematu będzie przedstawienie wpływu historii na cechy i organi-

zację danego zgromadzenia. Nie oznacza to oczywiście, że uwarunkowania hi-

storyczne i kulturowe w sposób ostateczny zdeterminowały charakter wspólnoty 

zakonnej, lecz były okazją, przez którą Duch Święty natchnął Założyciela, aby 

unaocznić w omawianym czasie odwieczną prawdę Kościoła, że Bóg jest Miło-

ścią. Powrót do początków Zgromadzenia winien wzbudzić poczucie odpowie-

dzialności za bogactwo charyzmatu, będącego narzędziem do osiągnięcia pew-

nych szczegółowych celów Kościoła, dlatego konsekracja zakonna nie jest tyko 

jednym ze sposobów chrześcijańskiego życia. Wypływa z tych samych źródeł, z 
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jakich zrodził się Kościół, to jest z życia i działania Chrystusa. Jest więc darem 

Ducha Świętego. 

1. ZAŁOŻENIE ZGROMADZENIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 

Każdy człowiek, który kocha i jest kochany, przeżywa doświadczenie rodzące 

nadzieję. „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie 

istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 

Miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie, nie uczyni w jakiś 

sposób swoją, nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” (EiE 84). 

Zasada odpowiedzialności za Kościół przynagliła bp. Szelążka do analizy sy-

tuacji religijno-kulturowej w ówczesnym świecie. Potrzebował on w swojej die-

cezji zakonów, mających jak największe możliwości działania, by orędzie Ewan-

gelii uczynić bardziej zrozumiałym. Okres międzywojenny wraz z rozwojem ży-

cia religijnego niósł i nowe problemy. Jak to ujął Alexis de Tocqueville: „Czło-

wiek istnieje tylko w sobie i dla siebie i jeżeli ma jeszcze rodzinę to nie ma oj-

czyzny. […] Każdy żyje w izolacji i jest obojętny wobec cudzego losu. […] Po-

nad wszystkimi panuje na wyżynach potężna i opiekuńcza władza, która chce 

sama zaspokoić ludzkie potrzeby i czuwać nad losem obywateli. Ta władza jest 

absolutna. Można by ją porównać z ojcowska, gdyby celem jej było przygotowa-

nie ludzi do dojrzałego życia. Ona jednak stara się nieodwołalnie uwięzić ludzi w 

stanie dzieciństwa”
1
. Zgromadzenie miało być najbardziej żywotną tkanką Ko-

ścioła, zdolną przezwyciężyć wszystko, co na wschodnich rubieżach Rzeczypo-

spolitej stanowiło przeszkodę dla dzieła ewangelizacji. Sens obecności zgroma-

dzeń zakonnych w Kościele widział Biskup Ordynariusz w ich nadprzyrodzonym 

posłannictwie. Pragnął on dla swej diecezji zgromadzenia, którego troską nad-

rzędną byłby Kościół i jego misja ewangelizacyjna; poszukiwał osób, które mo-

głyby dopasować własną tożsamość do warunków, jakie istniały na terytorium 

diecezji łuckiej. Przejmował go lękiem wschodni sąsiad, bolszewicka Rosja. W 

                                                
1
 Cyt. za: J. Kłoczowski, dz. cyt., s. 96. 
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liście do Heleny Jander tak pisał: „Istnieje pewne niebezpieczeństwo wybuchów 

komunistycznych. Dwa takie wybuchy zdarzyły się w tym roku […]. Nie jest 

bezpiecznie. Proszę nie przestawać modlić się za mnie, za diecezję, za Ojczyznę, 

za Kościół”
2
. Zgromadzenia, z którymi łączyły Biskupa więzi duchowej przyjaź-

ni, ze względu na zagrożenia inwazji komunistycznej nie podjęły się zakładania 

domów zakonnych na Wołyniu
3
. Życie katolików na sowieckim terytorium napo-

tykało na wiele trudności. Nie szło już o bezustannie zachodzące zmiany. Sedno 

sprawy leżało w tym, że te zmiany wykraczały poza wszelkie oczekiwanie czło-

wieka i wymykały się spod jego kontroli. Zgromadzenie, którego potrzebował 

Ordynariusz łucki, miało przyjąć do wiadomości, że przepowiadanie Ewangelii 

wiązało się z ryzykiem i akceptacją tego, że działania w żadnej mierze nie ukła-

dają się w określony z góry przebieg i zawsze pozostają otwarte na przygodne 

zdarzenia. W chwili podjęcia działań otwierała się nieprzebrana ilość potencjal-

nych sposobów postępowania wraz z towarzyszącym każdemu sposobowi ryzy-

kiem. Każdy taki wybór zawsze sprowadzał się do pytania: „co by było, gdy-

by?”
4
. Kresowe usytuowanie diecezji niosło ze sobą trudne warunki ekonomicz-

ne, co było następnym powodem odmowy ze strony zgromadzeń, które zapraszał 

do pracy
5
. W takiej sytuacji zdawał sobie sprawę, że potrzebuje osób, które moż-

na określić jako „pokolenie radaru”, będących ludźmi intuicyjnego rozeznania 

przyszłości, otwartych na budowanie „jutra”. Miał ku temu wielkie pragnienia, 

ale małe możliwości personalne. Dysponował wszakże znajomością ewangelicz-

nych zasad i wartości, które odkrył w radykalizmie św. Teresy od Dzieciątka Je-

zus. Pragnąc założyć własne Zgromadzenie, bp Szelążek ryzykował, ale w po-

dejmowaniu decyzji nie był sam. Jako pasterz Kościoła, miał zapewnioną asy-

stencję Ducha Świętego, wszak sam Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania 

(por. Flp 2, 13). Nowe Zgromadzenie miało na wzór św. Teresy szerzyć miłość 

                                                
2
 A. P. Szelążek, List do H. Jander, Warszawa, 29 XI 1931, ArST sygn. E/IV 

3
 Por. J. R. Bar, Początki Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1936-1965), 

„Prawo Kanoniczne” 22(1979) nr 1-2, s. 67. 

4
 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowocze-

sności, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2002, s. 40.  

5
 Por. W. Kluz, dz. cyt., s. 40. 
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miłosierną Boga w „społeczeństwie ryzyka”, prowadzić go w stronę transcen-

dentnego humanizmu, budując cywilizację prawdy, dobra i miłości.  

Miłość do św. Teresy połączyła Ordynariusza łuckiego ze Związkiem Tere-

zjańskim, założonym przez ks. Jana Majchrzyckiego, kanonika kapituły w Ołyce, 

(diecezja łucka). Biskup popierał także zakładanie przez ks. Majchrzyckiego 

„Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus” na terytorium diecezji. Wpływały one na 

katolickie wychowanie dziewcząt w szkołach podstawowych i średnich na tery-

torium wielu diecezji. Jedną z takich szkół w Świdrze kierowała grupa ośmiu na-

uczycielek i wychowawczyń ze Związku Terezjańskiego. Realizację powołania 

widziały one w umiejętnym łączeniu dążenia do doskonałości z gruntownym 

wykształceniem pedagogicznym i etycznym. Prowadząc życie pobożne w nie-

formalnej wspólnocie, pragnęły one przekształcić ją we wspólnotę zakonną, aby 

w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus szerzyć ducha apostolskiego
6
. Tak pisał 

o nich Biskup do papieża Piusa XII: „Pożytek z działań tego zgromadzenia ze 

wszech miar jest oczywisty, dąży do uświęcenia samych siebie, jak również do 

pobożnego wychowania młodzieży szkolnej pod patronatem św. Teresy”
7
. 

Na terytorium Wołynia tworzyła się Asocjacja Chrystusa Króla, o której pisał 

Biskup do hr. Marii Krasickiej: „Rokuje ona najlepsze nadzieje. Może wiele 

zdziałać w zakresie uzdrowienia społeczeństwa […]. Pragnąłbym zapewnić tej 

Asocjacji możliwie pomyślne warunki rozwoju”
8
. Stowarzyszenie to zorganizo-

wała Maria Kubasiewicz
9
. Miało ono na celu „szerzenie Królestwa Chrystuso-

                                                
6
 J. R. Bar, art. cyt., s. 59; B. D. Oporska, Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Je-

zus darem dla Kościoła powszechnego, w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek człowiek, pasterz, 

Założyciel, dz. cyt., s. 68. 

7
 A. P. Szelążek, Pismo do Ojca Świętego w sprawie Kongregacji Sióstr św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus, Łuck, 17 III 1936, ArST sygn. E/IV-f. 

8
 A. P. Szelążek, List do hr. Marii Krasickiej, Łuck, 6 II 1928, ArST sygn. E/IV-f. 

9
 Ze względu na jej ważną rolę w tworzeniu Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

podajemy jej krótki życiorys. Maria Kubasiewicz urodziła się w miejscowości Ożenin, w rodzi-

nie Seweryna i Zofii z Kużmińskich. Ojciec jej był urzędnikiem. Po ukończeniu w 1907 r. 

siedmiu klas gimnazjum udała się na polecenie ks. kan. Leopolda Szumana do Odessy na prak-

tykę pedagogiczną we wzorowym zakładzie wychowawczym, prowadzonym pod kierunkiem 
Marii Dziewieckiej. Zakład ten prowadzony był przez ukryte wówczas Zgromadzenie Sióstr 

Rodziny Maryi, które w 1908 roku złączyło się ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjo-

narek Maryi. Mimo propozycji życia zakonnego ze strony przełożonych, Kubasiewicz nie zde-



— 82 — 

wego, […] obejmując działaniem Rosję i kresy Polski, […] dążąc do zachowania 

wiary wśród katolików, oraz pozyskanie schizmatyków dla Kościoła Katolickie-

go”
10

. Bp Szelążek popierał tę inicjatywę. Posiadając wiedzę w zakresie prawa 

kanonicznego a także ducha roztropności, chciał, aby dzieło to rozwijało się utar-

tą drogą: najpierw poczyniono przygotowania niezbędne do stworzenia stowa-

rzyszenia kościelnego. Następnie, po upływie okresu próby, Biskup zamierzał 

przetworzyć stowarzyszenie w zgromadzenie zakonne pod wezwaniem Chrystu-

sa Króla
11

.  

Mimo życzliwości ze strony władz kościelnych, początki były trudne, gdyż 

brakowało środków. Stowarzyszenie miało piękny cel, jakim była praca misyjna, 

na ten czas jednak nie było osób, które posiadałyby dostateczną wiedzę, aby po-

prowadzić dzieło w takim zakresie, jak to widziała Maria Kubasiewicz. Młode 

zrzeszenie nie miało w swoich szeregach osób przygotowanych do życia zakon-

nego poprzez formację w innych, już istniejących instytutach
12

, co było w prak-

                                                
cydowała się na podjęcie życia zakonnego. Po skończeniu praktyki powróciła do domu i podjęła 

praktykę nauczycielki w wiejskiej szkole na Podolu. W roku 1908 powróciła do Odessy i zgłosi-
ła się do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Ze względu na stan zdrowia 

nie mogła pozostać w Zgromadzeniu. W tej sytuacji, po niedopuszczeniu do nowicjatu, Maria 

Kubasiewicz kontynuowała pracę pedagogiczną-nauczycielską pracując wśród ubogiej mło-
dzieży. Widziała potrzebę nauczania w miejscowościach oddalonych od Kościoła, co często by-

ło powodem zaniedbania religijnego. Trwało to od czerwca 1911 r. do października 1926 r. Pra-

gnienie życia zakonnego nie opuszczało ją. Wśród ludności zaniedbanej duchowo widziała po-

trzebę zgromadzenia, które poświęciłoby się pracy misyjnej w takim środowisku. W związku z 
ustanowieniem przez Piusa XI święta Chrystusa Króla, Maria postanowiła zająć się tworzeniem 

zgromadzenia misyjnego w służbie Chrystusa Króla. 31 lipca 1926 r. Kubasiewicz przedstawiła 

na piśmie bpowi Szelążkowi projekt nowego zgromadzenia. — J. Bar, art. cyt., s. 61.  

10
 M. Kubasiewicz, Krótki plan pracy i organizacji nowego stowarzyszenia misyjnego dla 

Rosji i dla wschodnich kresów Polski, ArST sygn. H/III-a. 

11
 Biskup Szelążek zatwierdził w 1927 r. tylko stowarzyszenie kościelne, któremu w 1930 r. 

nadał osobowość prawną, a nie erygował zgromadzenia zakonnego. W tym czasie Maria Kuba-

siewicz zaczynała, bez zgody Kurii Biskupiej, postępować jako założycielka Zgromadzenia 

przyjmując kandydatki do postulatu, wprowadzając strój zakonny oraz zakładając nowe pla-

cówki. Należy przypuszczać, że Kubasiewicz nie znała prawa kościelnego, które zabrania po-
dobnego postępowania. Biskup łucki odpowiednim pismem ingerował w tej sprawie, zabrania-

jąc powyższych poczynań. — J. Bar, art. cyt., s. 63. 

12
 Maria Kubasiewicz poznała życie zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjo-

narek oraz kanonicznie erygowanym przez bp. Szelążka w 1917 r. Zgromadzeniu Sióstr Misjo-

narek Św. Benedykta. Jednak opuściła te instytucje będąc na etapie postulatu. Tym samym nie 

miała rzetelnego poznania, czym jest życie zakonne, poza własnym mniemaniu o nim. — Zob. 

J. Bar, art. cyt., s. 63; A. Jagłowski, Konferencja wygłoszona na zakończenie wizytacji Zgroma-
dzenia, lipiec 1958, mps ArST sygn. E/I-t  
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tyce wielu powstających zgromadzeń. Brak wykwalifikowanych członkiń unie-

możliwiał założenie nowicjatu, a ponadto w błędnym świetle stawiał rozumienie 

ślubów zakonnych i życia wspólnotowego. Pomimo dobrych chęci, Asocjacja zo-

stała skazana na trudną drogę rozwoju, przez uczenie się na własnych błędach i 

doświadczeniach, które nie zawsze odpowiadały życzeniom Ordynariusza. God-

ne uznania jest wielkie pragnienie członkiń życia sakramentalnego. Ze względu 

na cel, jakim była praca misyjna, odległość niektórych domów do kościoła wy-

nosiła ok. 9 km. Mimo to nie brakowało zapału i gorliwości. Ciężkie warunki eg-

zystencjalne zimą 1928/29 r. były sprawdzianem wytrwałości. Pokonawszy te 

trudności, członkinie w trudzie i wyrzeczeniu stawiały dom główny. Była to fun-

dacja Stanisława i Józefy Jakubowskich w Maszowie.  

Jednocześnie w Świdrze koło Warszawy kiełkowało ziarno nowej kongrega-

cji. Po nagłej śmierci protektora ks. Majchrzyckiego, Związkiem Terezjańskim 

zaopiekował się bp Szelążek, który już od dawna utrzymywał z nim serdeczne 

relacje. W jednym z listów tak pisał: „O ten ogrom pociech modlę się codziennie 

dla Pani Przełożonej, […] pamięć jest od chwili przebudzenia się, gdy w stronę 

Świdra przesyłam znak krzyża Świętego”
13

. Ich wspólną pasją była miłość do św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, zwłaszcza naśladowanie jej drogi dziecięctwa du-

chowego i „pragnienie najściślejszego zespolenia swego serca z Sercem Pana Je-

zusa i zapalania ognisk miłości w duszach ludzkich”
14

. 

Asocjacja Chrystusa Króla stawała się coraz liczniejsza. Pasterz widział 

szczere oddanie się apostolstwu jej członkiń, pragnął wspomagać je w dążeniu 

do zatwierdzenia Zgromadzenia. Związek Terezjeński, mimo nielicznej wspólno-

ty, ze względu na dobro, o którym przekonany był Biskup, wymagał — jego 

zdaniem — utworzenia kongregacji
15

.  

Bp Szelążek w swoich poczynaniach trzymał się ściśle przepisów prawa ka-

nonicznego, obowiązujących w Kościele od 1918 roku. W roku 1936 zwrócił się 

                                                
13

 A. P. Szelążek, List do H. Jander, Łuck 13 IV 1932, ArST sygn. E/IV-g/2. 

14
 Tamże. 

15
 Por. A. P. Szelążek, List do H. Jander, Łuck, 30 III 1936, ArST sygn. E/IV-g.  
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do Stolicy Apostolskiej z prośbą o nihil obstat na założenie dwu zgromadzeń za-

konnych. Do prośby dołączył Biskup tekst konstytucji, osobny dla każdego 

Zgromadzenia: konstytucje dla Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus oraz konstytucje dla Zgromadzenia Chrystusa Króla
16

. Konstytucje tere-

zjańskie przygotował na prośbę Ordynariusza ks. kan. Józef Wierzbicki, popra-

wiał je zaś osobiście sam bp Szelążek, co de facto podkreśla jego kluczową rolę 

jako założyciela. Natomiast główną autorką konstytucji Zgromadzenia Chrystusa 

Króla była sama Maria Kubasiewicz. Ingerencja Biskupa miała na celu dostoso-

wać tekst do wymagań prawa kanonicznego oraz do potrzeb diecezji
17

. Zachował 

się list Ordynariusza do Piusa XI, napisany piękną łaciną, charakterystyczną dla 

Założyciela. Świadczy o jego osobistym zaangażowaniu się w tę sprawę
18

. Radca 

Św. Kongregacji Zakonów dr. Fernandez Garcia odpowiedział pismem, w któ-

rym proponuje poprawki do konstytucji terezjańskich związane z zagadnieniem 

uświęcenia osób zakonnych. Chodzi o cnoty relatywne, które obok ślubów czy-

stości, ubóstwa i posłuszeństwa, odgrywają ważną rolę w formacji moralno-

psychicznej. Mają one na celu formację permanentną, która ma służyć urabianiu 

wrodzonych skłonności natury
19

. Święta Kongregacja Zakonów pismem z dnia 

14 VII 1936 r. Nr 2328/36 pozwoliła tylko na założenie Zgromadzenia Sióstr 

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Nie wiadomo, jakie zastrzeżenia miała do 

Zgromadzenia Chrystusa Króla. Z powodu braku materiałów źródłowych nie-

możliwe jest stwierdzenie przyczyn takiej decyzji. Prawdopodobnie obydwie za-

                                                
16

 Por. J. R. Bar, art. cyt., s. 63. 

17
 Niektóre źródła archiwalne nie rozróżniają, że chodzi o erekcję kanoniczną dwóch Zgro-

madzeń, chodzi tu zwłaszcza o wypowiedzi bliskich bp. Szelążkowi osób, takich jak: ks. Antoni 
Jagłowski (Konferencja na zakończenie wizytacji kanonicznej Zgromadzenia (lipiec 1958 r.), ks. 

infułat Stanisław Kobyłecki, (Konferencja do sióstr 17 IV 1969). Należy przypuszczać, że ma to 

związek z troską o pozytywny wpływ, jaki miał Założyciel na Zgromadzenie, a który w świetle 
bolesnych następstw mógł być umniejszony. Podana faktografia ma na celu ukazanie w świetle 

faktów wybitne znaczenie, jakie odegrał bp Szelążek w tworzeniu Zgromadzenia Sióstr św. Te-

resy od Dzieciątka Jezus. 

18
 Por. A. Werpachowski, Postać ks. bpa A. Szelążka odtworzona na podstawie jego wła-

snych pism, Mońki, czerwiec 1994, mps, ArST sygn. E/IV-b.  

19
 A. P. Szelążek, Pismo do Ks. Bpa E. Passetto w sprawie Kongregacji Sióstr św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, Łuck, 7 X 1936, ArST sygn. E/IV-f.  
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interesowane wspólnoty zostały powiadomione o decyzji Rzymu. Teraz Biskup 

Ordynariusz miał przystąpić do erekcji kanonicznej Zgromadzenia Sióstr Świętej 

Teresy od Dzieciątka Jezus. Kolejne wydarzenia znacząco wpłynęły na historię 

Zgromadzenia i jego rozwój. Nie wiadomo, czy bp Szelążek przewidywał taki 

obrót spraw oraz czy istniały trudności w porozumieniu się między nim a wspól-

notą świderską. W listach do Matki Agnieszki od Jezusa (rodzonej siostry św. Te-

resy), które poprzedzają list zwiastujący założenie Zgromadzenia, pisze takie 

słowa: „Wasza wielebność słusznie domyśla się, iż potrzebuję tej miłosiernej 

pomocy moralnej. […] W moim życiu istnieje wiele trudnych momentów, nazna-

czonych łzami. Staram się wydobyć z mej duszy to obowiązkowe: Gaudete, ite-

rum dico vobis, gaudete, i wreszcie z większą swobodą zwierzam się przed Naj-

świętszym Sakramentem”
20

. W następnym liście, pisząc o czarnych mgłach trosk 

i cierpień, czuje się przynależny przez pewien akt do sług Jezusa, „którzy nie tyl-

ko noszą to święte imię, lecz starają się wiernie podążać za jego przykładem. 

[…] oddychać tymi samymi myślami, poświęcać się realizacji tych samych ide-

ałów, aby pomagać wielkim pokoleniom ludzkim, które zabłądziły”
21

. Ideały, o 

których pisał w listach, były dominującymi w założeniach obydwu Zgromadzeń, 

jednak kwestie te nie zostały poruszone. Dalej pisze o wzrastających stopniowo 

próbach.  

Biskup sumiennie przygotowywał organizację. Zatwierdził konstytucje 

Zgromadzenia w języku łacińskim. Według konstytucji miało to być zgromadze-

nie bezhabitowe. Przygotowywał odpowiednie dyspensy, dopuszczające pierwsze 

członkinie Zgromadzenia do złożenia ślubów zakonnych bez odbycia formacji. 

Bardzo zależało mu na tym, aby zapewnić możliwie najlepsze warunki rozwoju. 

W dniu swoich urodzin, 1 sierpnia 1936 roku, erygował odpowiednim dokumen-

tem Zgromadzenie
22

. Nastąpiła jednak przykra niespodzianka: panie ze Związku 

                                                
20

 Tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck 10 II 1935, ArST sygn. E/IV-g. 

21
 Tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck 7 XII 1935, ArST sygn. E/IV-g. 

22
 J. Bar, art. cyt., s. 65-69. 



— 86 — 

Terezjańskiego nie przybyły do Łucka
23

. Zgromadzenie istniało zatem formalnie, 

nie posiadając jednak żadnych członków. Fakt ten musiał boleśnie zaskoczyć Za-

łożyciela. Nie podtrzymywał w tym czasie korespondencji z Lisieux. Dopiero w 

październiku napisał krótki list, w którym pisze: „Za dar i łaskę, łaskawość od 

Boga i św. Teresy mogę uważać to, że udało mi się utworzyć w mojej diecezji 

Zgromadzenie Zakonne Sióstr naszej Patronki. […] polecam to dzieło, które po-

służy umocnieniu kultu naszej Patronki, Waszym świętym modlitwom”
24

. 

Biskup łucki posiadał konstytucje, które mógł poprawić, gdyby one były 

przyczyną powstałej sytuacji. Miał do tego prawo, bo Święta Kongregacja Zako-

nów dawała na to zgodę. W tej materii istnieje szereg niejasności, co sugeruje, że 

same konstytucje nie były powodem tych nieporozumień. W liście do Kardynała 

A. Kakowskiego przedstawia taką charakterystykę wydarzeń: „[…] aktem z dnia 

1 sierpnia 1936 r., erygowałem omawiane Zgromadzenie na terenie swej diecezji 

i powiadomiłem o tym panie, mieszkające w Świdrze. […] W pierwszej chwili 

owe panie przyjęły daną wiadomość bardzo radośnie. Miały być dokonane wybo-

ry Przełożonej. […] Gdy jednak nadszedł dzień wyborów, panie te, z wyjątkiem 

paru, zawahały się w swym powołaniu, a wkrótce powiadomiły mnie, że nie ma-

ją powołania do życia zakonnego. Tym sposobem pozostały w Zgromadzeniu te 

osoby, które do niego weszły na terytorium mojej diecezji”
25

. W dekrecie erek-

                                                
23

 Stefania Otorowska w rozmowie z s. Beniaminą Karwowską 22 IV 1999, za przyczynę 
takiej decyzji podaje posłyszaną przez członkinie Związku Terezjańskiego wiadomość o tym, że 

Biskup zamierzał przyjąć do Zgromadzenia członkinie z Asocjacji Chrystusa Króla. Nie po-

twierdza tego zachowana korespondencja, na podstawie której można stwierdzić, że M. Kuba-

siewicz dopiero we wrześniu zgodziła się na prośbę Biskupa na włączenie Asocjacji Chrystusa 
Króla do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy. — Zob. A. P. Szelążek, List do M. Marii Kubasie-

wicz, Łuck, 18 IX 1936, ArST sygn. E/IV-f. Nie zachowały się dokumenty odnośnie do tego, ja-

kie propozycje wniosła Święta Kongregacja ds. Zakonów. Czy mogła udzielić takich rad, nie 
wiadomo. Na podstawie tego, że wielowiekowa tradycja nie zna przypadków łączenia instytu-

tów, należy przypuszczać, że coś innego było przyczyną takiego postępowania członkiń Związ-

ku Terezjańskiego. Przełożona Generalna Matka Bernarda Nakonowska po latach pisała do 
Prymasa Wyszyńskiego, że rozłam w Związku nastąpił na tle walki o władzę. — Zob. List do 

ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ostróda 8 VIII 1950, ArST sygn. B. 

24
 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck 7 X 1936, ArST sygn. E/IV-g. Lako-

niczna wzmianka o tym wydarzeniu może wskazywać na trudności, na jakie napotykał Pasterz 
łucki w dziele założenia własnego Zgromadzenia. — Zob. A. P. Szelążek, Pismo do Ks. Bpa E 

Passetto w sprawie Kongregacji Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck, 7 X 1936. 

25
 A. P. Szelążek, List do J. Eminencji Kardynała A. Kakowskiego, Biskupa Metropolity 
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cyjnym żywił nadzieję, że „siostry, przystąpiły, lub należeć będą do tego Zgro-

madzenia i w nim składałyby śluby wieczyste lub czasowe, starać się będą o 

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

współdziałanie w dusz zbawianiu, o popieranie dobra Kościoła”. 

Włączenie członkiń Asocjacji Chrystusa Króla z pewnością było rezultatem 

poszukiwania woli Bożej. Nie należy tego rozpatrywać wyłącznie od strony ne-

gatywnej — nieosiągalności ideałów z powodu różnic poglądowych. To Boże 

zrządzenie otwierało przed nowym zgromadzeniem nieograniczone możliwości. 

Rozeznając wolę Boża, wspólnota sióstr postępowała naprzód, pociągana przez 

coraz to nowe i nieprzewidywalne odkrycia. Wymagało to procesu integracji 

pragnień sióstr z pragnieniami Założyciela oraz przejścia do jedności w percepcji 

celu i charyzmatu Zgromadzenia pomiędzy bp. Szelążkiem a Marią Kubasiewicz. 

Ta sprawa wymagała delikatności i roztropności z obu stron. Należało przyjąć 

jedną opcję dla Zgromadzenia. Według planów Założyciela było to duchowe na-

śladowanie drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą czcił i której zawierzył 

wszystkie sprawy kongregacji.  

2. BISKUPA SZELĄŻKA WIZJA ZGROMADZENIA 

Profesja rad ewangelicznych jest głęboko powiązana z tajemnicą Chrystusa, 

ma bowiem uobecniać niejako tę formę życia, którą On wybrał, wskazując na nią 

jako na wartość absolutną i eschatologiczną (por. VC 29). Ma ona w Kościele 

powiązanie z łaską Duch Świętego, której owocem jest szczególny dar, którym 

Bóg obdarza założycieli, nazywany ich charyzmatem. Towarzyszy temu proces 

duchowy uwarunkowany konkretną rzeczywistością, która ulega nieustannym 

przemianom.  

                                                
Warszawskiego, Łuck, 13 V 1937, ArST sygn. E/II-b. „Przy odpowiednim znowu widzeniu się 

naszym opowiem, jak bardzo nieprzyjaciel zbawienia dusz zabiegał o niedopuszczenie do zor-

ganizowania Kongregacji Zakonnej Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. […] Z drugiej strony 

groziło niebezpieczeństwo, że to dzieło dostałoby się w niepowołane ręce osób zeświecczonych. 
To, co sądząc po ludzku, mogło się wydawać niepowodzeniem, stało się ratunkiem dla danej In-

stytucji”. — A. P. Szelążek, List do M. Marii Kubasiewicz, Łuck 18 IX 1936, s. 3, ArST sygn. 

E/IV-f. 
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W życiu bp. Szelążka wyraźnie zaznaczone są dwa uzupełniające się kierunki 

rozwoju duchowego. Jest to pragnienie zjednoczenia z Bogiem przez gorliwe re-

alizowanie powołania kapłańskiego oraz głoszenie Jego Ewangelii w sposób in-

tegralny, obejmujący wszystkie płaszczyzny życia ludzkiego. Miał w tym zakre-

sie wielkie pole działania jako pasterz diecezji łuckiej. Wierność natchnieniom 

Ducha Świętego w odczytywaniu powołania otwierała go na „znaki czasu” w 

swoim życiu. „Opatrzność Boża zwykła podawać w trudnych chwilach życia Ko-

ścioła nadzwyczajne, a dla czasów różnych najodpowiedniejsze pomoce. […] 

Trzej w naszych czasach Papieże stwierdzili, że takie zadanie w odniesieniu do 

społeczności katolickiej przypadło świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. Gdy więc 

stygnie w duszach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalania przyszedł Chry-

stus Pan na ziemie wznowienie jej osiągalne jest nowymi sposobami”
26

. Należy 

dodać, że odkrycie drogi św. Teresy w jego życiu nastąpiło w wieku 58 lat, oraz 

od 35 lat jako „Lewita” (tak mówił o nim prof. A. Chmielewski) — obrońca 

prawa służył Kościołowi. Odkrycie „małej drogi” — zupełnego zaufania Miło-

siernej Miłości Boga zrodziło w nim pragnienie podzielenia się tym bogactwem 

przez założenie zgromadzenia, które by tę drogę realizowało
27

. 

Jako człowiek obdarzony wrodzoną empatią, a przy tym osoba o szerokich 

kontaktach pasterskich, nawiązywał piękne i głębokie relacje z osobami. Łatwość 

w komunikacji pomnażała zakres wspólnych zainteresowań, które miały wpływ 

na pewne ideały życiowe. Wspólne zachwycenie się osobą św. Teresy, które 

owocowało w licznych dziełach, integrowało relacje braterskie i przyjacielskie, 

rodzące się spontanicznie. Były one zdeterminowane przez naturę i gratyfikowa-

ły afektywny wymiar, który jest fundamentalny nawet dla osób konsekrowanych 

                                                
26

 Tenże, Dekret Erekcyjny Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck, 1 

VIII 1936, ArST sygn. E/IV-f. 

27
 W chwili obecnej całkowicie niemożliwe jest dotarcie do materiałów związanych z wizją 

Zgromadzenia, którą miał ks. dr Majchrzycki. Po jego śmierci bp Szelążek podjął się prowa-
dzenia wspólnoty świderskiej. Na podstawie korespondencji ze Związkiem Terezjańskim a na-

stępnie ze Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy podejmiemy próbę wyłuszczenia istotnych warto-

ści, które Biskup Ordynariusz jako Założyciel Zgromadzenia chciał pozostawić.  
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— wymiar miłości i przyjaźni
28

. Z pewnością bp Szelążek nie należał do osób, 

które ograniczały się do typu relacji spontanicznych i łatwych. W kroczeniu dro-

gą świętości, którą odczytał w Dziejach duszy, odnalazł duchowe oparcie w Mat-

ce Agnieszce
29

. Związek tych dwojga dusz, przeżywany we wzajemnej komuni-

kacji i zaufaniu, który odsłania pierwiastek Boski w człowieku, pozwala na pod-

jęcie próby odtworzenia procesu działania łaski Bożej w duszy bp. Adolfa Sze-

lążka. Temu działaniu — jak sam uważał — towarzyszyć powinno całkowite 

zjednoczenie z Bogiem. W liście do Matki Agnieszki pisał: „Na tej drodze osoby 

prawdziwie zjednoczone z Bogiem zawsze pozostawiają ślad swojej drogi. […] 

Ślad ten pozostaje zazwyczaj tak głęboki, nawet niezatarty, iż moce przeciwne 

naszemu zbawieniu spotykają w nim największą przeszkodę”
30

. 

Analizując twórczość pisarską i korespondencje zakonotwórczą bp. Szelążka 

można zauważyć dwie płaszczyzny jego osobistej relacji z Bogiem: płaszczyzna 

poznania intelektualnego
31

 i płaszczyzna doświadczenia
32

. Te dwie zasady rozwi-

                                                
28

 Por. A. Cencini, Wspólnota zakonna wspólnotą świętych i grzeszników, Kraków 2004,  
s. 105. 

29
 „Mały biskup polski, którego Matka poznała w lipcu ubiegłego roku, nie podejrzewał, iż 

będzie mógł tak szybko skorzystać z wielkodusznego pozwolenia, którego Matka mi udzieliła 

— abym do Niej napisał, Najprzewielebniejsza Matko Przełożona, w poważnych okoliczno-
ściach swego życia, by prosić o Jej pomoc duchową”. — A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od 

Jezusa, Warszawa, 3 IX 1924, ArST sygn. E/IV-g. 

30
 Tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 16 I 1937, ArST sygn. E/IV-g. 

31
 Wzmożenie wysiłku intelektualnego było spowodowane troską o pogłębienie i unowocze-

śnienie nauczania Kościoła. Można tu wymienić całą plejadę nie tylko wybitnych specjalistów 

— ludzi myśli i pisarzy, także środowisk wysoce wyspecjalizowanych, jak na przykład domini-

kanin Yves Congar, jezuita Pierre Teilhard de Chardin, których teorie zafascynowały szerokie 
kręgi i środowiska nawet niekatolickie. Wśród setek uniwersytetów katolickich otwartych w 

XIX-XX wieku (w Polsce — KUL), szczególnie solidną pozycję w świecie zdobył Uniwersytet 

w Louvain w Belgii. W zakresie ściśle teologicznym podjęto refleksję nad rozumieniem Kościo-
ła — eklezjologię. Rezultatem kładzenia nacisku na naukę, a także na kształcenie, było podnie-

sienie poziomu i kultury duchowieństwa. Takie podejście niosło ze sobą lepsze zrozumienie 

świata i możliwości wpływu na procesy jego przemiany. — Por. J. Kłoczowski, dz. cyt., s. 102-
103. 

32
 A. Grün podaje taką definicję tego słowa: w języku niemieckim słowo erfahrung — „do-

świadczenie”, pochodzi od fahren, reisen — „jechać, podróżować”. Pojęcie doświadczenia wy-

maga podjęcia decyzji ze strony człowieka. Musi chcieć zmienić swój dotychczasowy obraz 
Boga. Będzie w tym doświadczeniu ryzyko przeżywania nieuświadomionych dotychczas sta-

nów. Doświadczania w inny sposób wartości cierpienia. — Doświadczyć Boga całym sobą, 

Kraków 2002.  
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jał w swoim życiu i pragnął przekazać to dla przyszłych członkiń jego zgroma-

dzenia. Najpierw pragnął zaszczepić swoje pragnienia Związkowi Terezjańskie-

mu. Jego relacje z nimi były serdeczne i szczere, co wskazuje na całkowite zło-

żenie daru z siebie dla budowania wspólnego celu, którym było nowe zgroma-

dzenie. W świetle wspomnianych w poprzednim paragrafie faktów, przed Zało-

życielem powstało nowe zadanie: tworzenie zgromadzenia z nowymi członki-

niami. Nie było to łatwe, Ordynariusz łucki dążył do zachowania pewnych gra-

nic, aby to budowanie miało Boży fundament. Należało postępować tak, by tymi 

granicami nie stały się ani laksyzm ani rygoryzm
33

. Istniały napięcia i próby me-

diacji pomiędzy tymi postawami. Pożytecznym dla tematu będzie oddzielenie 

pewnych tendencji, które mogą przyczynić się do zafałszowania obiektywnego 

obrazu działania bp. Szelążka, jako założyciela. Chodzi o nastrój pewnego nie-

zdrowego współzawodnictwa wśród pierwszych członkiń, który na płaszczyźnie 

relacji międzyosobowych przyniósł Zgromadzeniu ogromną szkodę. Niewątpli-

wie był on powodem głęboko emocjonalnego przeżywania pewnych wydarzeń 

przez Ordynariusza diecezji, a także powodem do podejmowania refleksji nad 

kierunkiem rozwoju instytutu. Problem, który zaważył na początkowym etapie 

rozwoju Zgromadzenia, nie był związany z różnicą intelektu, jak się na pierwszy 

rzut oka może wydać. Zaistniała sytuacja mogła być spowodowana innym czyn-

nikiem. Przede wszystkim chodzi tu o zupełnie nowy charyzmat w Kościele, któ-

ry nawet w czasach współczesnych nie jest do końca zgłębiony
34

.  

Na początkowym etapie tworzenia się, taki ruch z reguły posiada w sobie 

pewne oznaki zamknięcia w sobie ze względu na słabość ludzką. Cechy te w 

procesie rozwoju zostają zwykle usunięte. Staje się to przy współpracy członków 

młodej wspólnoty z założycielem, co prowadzi do odnajdywania swojego miej-

sca w Kościele
35

. Widział to Biskup, dlatego w liście do duchowieństwa i wier-

nych w swojej diecezji tak pisał: „Nasza jedyna siła zasadza się w Bogu. On jest 

                                                
33

 Zob. C. M. Martini, Ewangelia u źródeł. Rozważając w na górze, Kraków 1995, s. 83. 

34
 Mamy na myśli duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Współcześnie powstało wiele 

opracowań, które zajmują się duchowością Świętej z Lisieux. 

35
 Zob. C. M. Martini, dz. cyt., s. 83.  
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naszym puklerzem obronnym. Tę obronę zapewni nam święta Teresa od Dzie-

ciątka Jezus, tak jak ona sama wspierała swoich rodaków walczących w imię 

sprawiedliwości i kultury”
36

. Jako człowiek o szerokich horyzontach, widział bp 

Szelążek potrzebę ludzi wykształconych w Zgromadzeniu
37

, co umieścił w kon-

stytucjach w artykule szóstym
38

. Zależało mu na tym, aby zapewnić jak najlepszą 

przyszłość swym duchowym córkom. Kładł nacisk na wypracowanie w życiu 

mocnej cnoty. Pisał do sióstr: „W wielkich budowlach istnieją podpory, które 

wyglądają jak ozdoby budynku, ale one w rzeczy samej podtrzymują tę kon-

strukcję. Podobnie cnota: czystość intencji — wyrzeczenie nas samych — sposób 

życia wyłącznie dla Boga. Św. Teresa nazywa to «owocne zatracenie się». Cho-

dzić w obecności Boga, znaczy poświęcić Bogu wszystko, co posiadamy. Modli-

twa. Pokora — najtrudniejsza. Pokora ukazuje się w pełni dnia, w miłości wza-

jemnej. Próbować wszystkiego, co jest możliwe, aby ten Eden stał się Króle-

stwem Niebieskim”
39

.  

Biskup łucki zachował pokój ducha w dramatycznych chwilach, co świadczy 

o tym, że jego cnoty umacniają się i stabilizują się do pierwszych postaci hero-

izmu
40

. Zabrakło sprecyzowania celu apostolskiego, drogi ascetycznej, które po-

winny rozwinąć poczucie tożsamości, przynależności do swojego instytutu
41

. Na 

miejscu tego pojawiły się — jak można wnioskować z listów — aspirację do in-

                                                
36

 A. P. Szelążek, Dekret erekcyjny z 16 września 1926 r., MDŁ 1(1926) nr 4, s. 174-178. 

37
 Duch Święty zgodnie z obietnicą Chrystusa udziela pomocy, także w sprawach nauki. 

Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem wszystkich ludzi. Dar mądrości uczy człowieka właści-

wego oceniania tego świata. — E. Karwowska, Chrystocentryzm moralności chrześcijańskiej w 
pismach Ks. Bpa A. P. Szelążka, Warszawa 1999, s. 123 (mps BUKSW). 

38
 Ten artykuł był jednym z powodów niezgody między członkiniami a Założycielem w 

chwili powstania Zgromadzenia. — Zob. A. Szelążek, List do Ks. Kardynała A. Hlonda, 10 XI 
1946 sygn. E/II-b. 

39
 A. P. Szelążek, Konferencja do Sióstr, San Remo 1 V 1931, s. 1-3, ArST sygn. E/II-f. 

40
 „Zachowajmy pogodę ducha. Aby ją zachować w chwilach krytycznych, trzeba ją zacho-

wywać stale. Codziennie polecam Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa twoje losy i mam nadzieję, 

że temu Sercu ufasz”. — A. P. Szelążek, List do H. Jakimiak, Zamek Bierzgłowski, 17 IV 1949, 

ArST sygn. E/IV-f 

41
 „Musi być jak najściślejsza i jak najmocniejsza jedność postępowania. Nic w tym przy-

krego nie ma, że czynnikiem jest i powinna być Przełożona Generalna Zgromadzenia. Tę zasadę 

stosować i z tego czynić ofiarę Sercu Jezusowemu i dawać dowody uległości św. Teresie”. — A. 

P. Szelążek, List do H. Jander, Łuck, 26 V 1937, ArST sygn. E/IV-f.  
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dywidualnej doskonałości: „[…] wykłady są pożyteczne. Przez to zdobywamy 

wiedzę, która umożliwia życie wewnętrzne”
42

. W dążeniu do doskonałości 

ewangelicznej ucierpiał wymiar wspólnotowy, brak jedności stał się przyczyną 

tego, że charyzmat utracił swą centralną pozycję. Nastąpiło zahamowanie misji 

wychowywania dzieci i młodzieży w duchu św. Teresy
43

. Takie doświadczenia są 

charakterystyczne dla tworzących się zgromadzeń, a dla Założyciela stały się 

powodem do twórczej refleksji i miejscem osobistego spotkania z Bogiem
44

.  

Płaszczyzna doświadczenia sama w sobie jest przebogata. Ile osób tyle do-

świadczeń, ponieważ idzie o pewne przeżycie serca, par coeur. W doświadczeniu 

świętych postrzegamy pewne podobieństwo: absolutnie wszyscy byli „szaleńca-

mi Boga” i zawsze siłą napędową w ich życiu była miłość
45

. Doświadczenie wy-

chodzi poza obszar logiki, jest ono elementem duchowego rozwoju człowieka. 

Jest to pewna zdolność bezwarunkowego przyjęcia kogoś Innego. Tego, kto jest 

Inny par exellence — Boga, którego rozpoznamy tylko poprzez ufne przylgnię-

cie do Niego
46

. Wymagało to spojrzenia na życie, ból, przyjaźń, posługę paster-

ską, sytuacje osobistą, samotność, śmierć, przez tajemnicę synostwa Bożego — 

tajemnicę filiacji. Dominantą jego życia było doświadczenie Miłości Bożej po-

przez cierpienie. Był przekonany o tym, że Bóg nie jest obojętny na braki, błędy i 

uchybienia, lecz liczy się z potrzebą dostosowania się do indywidualności danej 

                                                
42

 H. Jakimiak, Korespondencja z ks. Biskupem A. P. Szelążkiem, Świder, lipiec 1946, ArST 

sygn. E/IV-F. 

43
 Po czasie zauważyły to i same sprawczynie zajścia. Pisały do Biskupa: „My nie możemy 

odżałować tego, że w roku 1936 nie pojechałyśmy do Łucka na składanie ślubów. Krok ten bę-
dzie się mścił na nas przez całe życie”. — Tamże. 

44
 „Droga na górę Karmel nadzwyczaj mi się podoba i będzie, jak przewiduję, bardzo poży-

teczna dla mej duszy. […] wyobrażam sobie błogosławioną Teresę; oddycham jej myślami, jej 
odwagą... chcę, jak Ona, coraz bardziej oczyszczać moje najtajniejsze dążenia. […] Przedstawi-

łem Jezusowi moje pragnienia kochania Go w taki sposób, aby nikt z żyjących nie pokonał 

mnie pod tym względem. — A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3 IX 
1924, ArST sygn. E/IV-g. 

45
 W wyniku analizy porównawczej procesu wzrastania w świętości bp. Szelążka udało się 

zauważyć pewne cechy, które mogłyby być kontynuacją duchowości św. Franciszka Salezego 

(zwłaszcza duchowego przeżywania relacji przyjacielskich i przeżywania cierpienia mającego 
związek z wygnaniem z własnej diecezji) i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w naśladowaniu jej 

drogi duchowego dziecięctwa.  

46
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osoby, wybiera czasy i momenty, aby naprawić co złe, nie zaś złamać człowieka. 

W tym duchu pragnął formować siostry. Proces ten nie należał do łatwych, nie 

łatwo też go uchwycić osobom trzecim, gdyż jest to tajemnica między Bogiem a 

człowiekiem. Tak samo niemożliwe jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg 

prowadzi niektórych ludzi drogą Swojego Syna — drogą krzyża?
47

 Bp Szelążek 

zawierzenia Bogu uczył się od św. Teresy, którą wybrał sobie i swoim siostrom 

na duchową kierowniczkę, o czym pisał do sióstr: „Wierzę mocno, że nie kto in-

ny, tylko On [Chrystus — przyp. A. M.] — który na nasze czasy przysłał swą 

służebnicę, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, On zdecydował, że macie jemu słu-

żyć w zespoleniu z tą Jego służebnicą, jako jej siostry”
48

. W życiu osobistym Or-

dynariusz łucki szedł drogą całkowitego zawierzenia Bogu: „Szukam rozwiąza-

nia wątpliwości, ofiarując Jezusowi po mszy te gorące pragnienia miłości Bożej 

— jakby bukiet — i postanawiając uczynić wszystko, co możliwe, by zrealizo-

wać ten ideał. Lecz — powtarzam — jestem często wystawiony na pokusy znie-

chęcenia”
49

. 

Świadomość prymatu Boga w Kościele pomogła bp. Szelążkowi odnaleźć w 

sobie gorliwość do stawiania czoła narastającym problemom. Z synowską ufno-

ścią pisał do Matki Agnieszki: „W moim życiu wewnętrznym wszystko przebie-

ga jak zawsze, drogami wysiłków i poznania mojej słabości we wszystkich kro-

kach”
50

. W działalności zakonotwórczej wszystkie ludzkie projekty pragnął pod-
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 Św. Ignacy w ćwiczeniach duchowych mówi o wychowaniu w miłości, która ma wzbu-
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ły Bożej zauważany ludzki sposób myślenia, pewna skłonność do korzyści, choćby duchowej. 
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dawać pod panowanie Boga. W praktyce oznaczało to skonfrontowanie tego kim 

się jest i tego co się robi z wymogami Jego prymatu. Taka czujność wymagała 

stawiania w prawdzie przed samym sobą, wyrzekać się bycia miarą wszystkiego, 

aby uznać, że On jest miarą, która nie przemija, skałą, która stanowi fundament, 

ostateczną rację, aby żyć, kochać i umrzeć
51

. Stawiało to przed Biskupem ordy-

nariuszem wysokie kryterium, wymagało patrzenia z wysoka na bolesne wyda-

rzenia, objęcia wzrokiem całości, zamiast dzielenia rzeczywistości na wycinki. 

Oznaczało żyć i zarazić innych świętym i niekończącym się pragnieniem poszu-

kiwania ukrytego oblicza Ojca
52

. Wejście w źródło, które pomaga poznać nurt 

rzeki, jest jedyną drogą powierzenia niespokojnego jego serca powiewowi Du-

cha. Tylko ten, kto odkrył, że jest kochany przez Boga żywego, większego od je-

go serca, zwycięża strach i żyje tą wielką podróżą, wyjściem z siebie samego bez 

możliwości powrotu, aby kroczyć w kierunku innych w kierunku Innego, którym 

jest sam Bóg.  

Od początku tworzenia Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

idea Kościoła zajmowała główne miejsce w koncepcji Założyciela. Troszczył się 

on o to, aby siostry pojmowały życie zakonne w dwóch wzajemnie się uzupełnia-

jących kategoriach: wypełnienia reguł i osiągnięcia prywatnej doskonałości oraz 

w kategoriach służby ludowi Bożemu, z którym i pośród którego idzie ku wspól-

nej ziemi obiecanej
53

. Jak bowiem pisał bp Szelążek, „niezawodnie, rodzice, któ-
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rzy oddają swoje dzieci […] pragną zapewnić im naukę; w pierwszym jednak 

rzędzie liczą na doskonałe, religijne wychowanie”
54

. 

Szybkiemu rozwojowi Zgromadzenia zagrażało skupienie się na pozytywnym 

odbiorze ze strony osób świeckich i władz kościelnych. W swoich listach Biskup 

łucki często podkreślał, że metody i cele powinny opierać się na relacjach, osta-

tecznie relacja powinna bazować na miłości, wraz ze wszystkimi tego konse-

kwencjami. „Jestem szczęśliwy, iż mam w swoich myślach te wspaniałe dusze, 

które nie tylko swoimi modlitwami, lecz także heroiczne praktykowanie cnót 

chrześcijańskich przez wierne przestrzeganie rad ewangelicznych i przez swoją 

nadprzyrodzoną w zaparciu samych siebie ożywiają nasze kapłańskie szeregi — 

dając nam najwspanialsze przykłady — umacniając Kościół i dzielnie walcząc za 

sprawę Jezusa Chrystusa”
55

. W formacji, idąc duchową drogą św. Teresy, kładł 

nacisk na Miłość Miłosierną Boga. W tym widział specyfikę nowej duchowości 

terezjańskiej, która musiała być wyrażona nie po to, aby stanowić pocieszenie dla 

pobożności osób przeznaczonych, nie po to, aby odpowiadać na potrzeby i ambi-

cje, ale by była darem, który przychodzi z wysoka przeznaczonym dla Kościoła i 

świata, nie dla jednostki. Dlatego wpływ Założyciela na formację duchowych có-

rek miał charakter dynamiczno-metodologiczny. Nie ograniczał się jedynie do 

wskazania pewnych praktyk pobożnych. Był mozolną konfrontacją z potrzebami, 

ze znakami czasów, ówczesną kulturą, pragnieniem przełożenia na język ludzi 

prostych i ubogich daru dziecięctwa duchowego.  

Ścisła jedność z Ordynariuszem łuckim, który czuwał nad powstającymi rela-

cjami z laikatem, chroniła siostry przed niebezpieczeństwem pojmowania siebie 

jako „niezależnego państwa”. Było to związane ze współpracą z Akcją Katolicką, 

która aktywnie działała na terytorium diecezji. 

Biskup Założyciel pojmował wymiar apostolski jako zasadę uznania bezwa-

runkowego istnienia drugiego, jako drogę prowadzącą do drugiego, a nie jako 
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wieczny powrót do samego siebie
56

. Pisał o tym w swoim liście do Przełożonej 

Generalnej: „Twoje decydujące słowo — stworzyło to dzieło, mające służyć 

chwale Chrystusa Króla pod wodzą Patronki mojej diecezji. Pan Bóg nagro-

dzi!”
57

. Motywację do działania czerpał od św. Teresy, która utożsamiała się z 

Kościołem przez miłość: „W sercu Kościoła mojej Matki, ja będę miłością...”
58

. 

W duchu zawierzenia podejmował inicjatywy na niełatwym wołyńskim terenie. 

Często powtarzał: „Jeśli naprawdę kochamy Boga — to czyńmy wszystko, aby 

inni Go kochali”. W apostolstwie powinien panować duch zawierzenia i radości. 

„Radość w czasach, kiedy wszystko opanował duch przygnębienia […] kiedy nie 

ma już bezinteresownego oddania się mężów apostolskich. Kiedy już nie rozu-

mie się nadprzyrodzonej gorliwości: tak w czasach, kiedy wszystko zdaje się być 

zimowe, aby zniszczyć dzieło Boże. Radość jest potrzebna w życiu i Jezus ją 

przynosi”
59

. 

3. CHARYZMAT ZGROMADZENIA  

SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 

Powołanie w Kościele jest związane ze szczególnym darem Ducha Świętego. 

Życie zakonne zrodziło się i rozwinęło pod szyldem Kościoła jako część jego hi-

storii, wzrastało w poznawaniu siebie, w wierności powołaniu i szerzeniu Chry-

stusowego powołania. Rozwój różnych form życia ślubowanymi radami ewange-

licznymi świadczy o duchowości i świętości Kościoła, dla którego są one nie-

odzowną pomocą w ewangelizowaniu ludów i w duszpasterskiej trosce o wier-

nych. Radykalna sequela Christi przyświecała niemal wszystkim założycielom, 

którzy na swój niepowtarzalny sposób eksponowali poszczególne jej składniki
60

. 

Radykalizm zawarty w „duchowej drodze” św. Teresy od Dzieciątka Jezus miał 
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ogromny wpływ na bp. Szelążka, a w dalszej perspektywie na założone przez 

niego Zgromadzenie. Poruszony działaniem Boga za przyczyną Świętej, pisał do 

Lisieux: „[…] dobrze rozumiem moje obowiązki na przyszłość, by urzeczywist-

niać w miarę możliwości plany Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Niechaj nam 

Ona pomaga”
61

. W pierwszych dniach tworzenia się Zgromadzenia pragnął towa-

rzyszyć siostrom przez udzielanie potrzebnych rad i rozporządzeń
62

. W Dekrecie 

erekcyjnym określił zadanie nowego Zgromadzenia. „[…]siostry mają urabiać w 

swych duszach pokorę, cierpliwość, wielką miłość Boga i bliźnich, według ducha 

świętej Teresy od Dzieciątka Jezus — szczególnie rozważając Jej ewangeliczną 

prostotę i drogi dziecięcej prawości we wzajemnych z ludźmi obcymi stosun-

kach. Że umysł swój wzbogacać będą wiedzą w zakresie sztuki, nauk kościel-

nych i innych. […] starać się mają całym swoim postępowaniem propagować te-

go ducha prawości i najwyższej miłości chrześcijańskiej oraz prostoty ewange-

licznej. Podejmować będą starania, aby zapewnione było wychowanie i kształce-

nie młodzieży obojga płci w szkołach i zakładach wychowawczych, tworzonych 

przez Kongregację i w innych bractwach religijnych”
63

.  

Postęp religijnego indyferentyzmu na wschodnich terenach Polski propono-

wał model człowieka, który nie ma żadnego innego odniesienia poza własnym 

„ja”. Atmosfera obojętności stała przyczyną zamknięcia się na Transcendencję, z 

powodu niezrozumienia znaczenia natury społecznej człowieka. Warunek 

uzdrowienia ludzkiego rozwoju Ordynariusz widział w pięknych i dynamicznych 

relacjach z bliźnimi, skupionych na uniwersalnych i absolutnych wartościach. 

Pogwałcenie tej relacji prowadziło do utraty poczucia odpowiedzialności za dru-

giego, traktowania go jak konkurenta, bronienia subiektywnej prawdy, aż do na-
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rzucania jej innym. W konsekwencji prowadziło do utraty wolności i wytwarzało 

prymitywny sposób myślenia, często defensywnego, a czasem nawet agresywne-

go
64

. Bp Szelążek przez osobiste doświadczenie drogi św. Teresy pragnął swoim 

siostrom jako „lekarstwo” wszczepić jej uniwersalny sposób podejścia do in-

nych: „[…] Czuję, że im bardziej ów ogień będzie mnie ogarnął, tym goręcej bę-

dę prosić: «Pociągnij mnie», tym bardziej również dusze, które zbliżą się do 

mnie, […] tym bardziej te dusze żwawo pobiegną ku woni Umiłowanego. Gdyż 

dusza owładnięta miłością nie potrafi pozostać bezczynną”
65

. Pełne entuzjazmu 

początki prowokowały siostry do działania, co bardzo ostrożnie korygował Zało-

życiel
66

. Należało bowiem znaleźć złoty środek. Miał on świadomość, że większą 

korzyść zakonnice przyniosą Kościołowi przez połączenie tego, kim są z tym, co 

robią. Pełna napięć etniczno-wyznaniowych sytuacja na Wołyniu wymagała 

szczególnej troski ze strony Ordynariusza i Zgromadzenia, dlatego bardzo cen-

nymi okazały się pewne cechy ekumeniczne
67

, które dzięki aspiracjom Biskupa 

Ordynariusza siostry rozwijały
68

.  
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Szczególną troską ogarniał bp Szelążek młodzież, która „w szkołach jest po-

zbawiona wartości humanistycznych. Trzeba dołożyć starań, aby w zasadach ka-

tolickich jak również w dążeniach ducha, ta młodzież była przygotowana. […] 

tymi warunkami cieszyć się może model życia chrześcijańskiego, który wybrała 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus i którym kierowała się w praktyce. To tam naj-

wyższa doskonałość miłości gdzie połączone są ściśle elementy radości serca ze 

światłem łaski Bożej, […] a miłość bliźniego staje się korzeniem pokoju i przy-

jaźni chrześcijańskiej w duszach młodzieży”
69

.  

W duchu odpowiedzialności za Zgromadzenie i jego rozwój, Założyciel kre-

ślił przed siostrami potrzebę zdobywania wiedzy przede wszystkim teologicznej, 

potrzebnej dla zadań wychowawczych. Działalność apostolska Zgromadzenia 

obejmowała różne warstwy społeczne, dlatego w pierwotnych konstytucjach 

wymagał Pasterz łucki od kandydatek wyższego wykształcenia
70

. Uważał bo-

wiem, że siostrom posiadającym rzetelną wiedzę łatwiej będzie włączyć się w 

misję Kościoła wśród ludzi i prowadzić ją w duchu diakonii, czyli służby. Człon-

kinie Zgromadzenia, w zależności od posiadających umiejętności, miały służyć 

ludziom i sobie wzajemnie, aby w ten sposób przekazywać owoce zbawienia i 

być narzędziem i znakiem Kościoła, który serdeczną miłością otaczał wszystkich 

ludzi przygniecionych słabością i pragnął służyć Chrystusowi w ubogich i 

wszelkiego rodzaju potrzebujących. W swojej diecezji bp Szelążek widział wiele 

dziedzin, w których siostry mogły poświęcić się na rzecz braci. Zawierzał im 

prowadzenie placówek wychowawczych, był przeświadczony, „że Zgromadzenie 

Zakonne, […] daje również wystarczające gwarancje należytego wychowania 

chłopców, jak dobrze prowadzone zgromadzenie męskie”
71

. Jednak główny ak-

cent kładł na zachowanie pewnego klimatu modlitwy i wierności celom, spośród 

których najważniejsza — zdaniem Założyciela — była jakość życia zakonnego, o 
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tym często rozmawiał i pisał w swych listach z Przełożoną Generalną
72

. Przy-

szłość Zgromadzenia — jego zdaniem — zależała od osobistej świętości każdej 

siostry. W trosce o prawidłowy rozwój duchowo-intelektualny sióstr odważnie 

sprzeciwił się pewnej inicjatywie Przełożonej Generalnej Marii Kubasiewicz. 

Miało to związek z „małą drogą”, prostotą ewangeliczną św. Teresy, której w 

pewnym sensie obydwoje byli pionierami. Biskup nie zgadzał się z pojmowa-

niem „małych” jako „głupich tego świata” (por. 1 Kor 1, 27). Postawę swoją do-

kładnie uzasadniał, tak pisząc: „Nie można uważać za najwyższy ideał zakonni-

cy, jej prostotę, cichość, pokorę, pracowitość […] powołani do apostolstwa pro-

staczkowie w ciągu trzech lat ustawicznego przebywania z Chrystusem Panem 

byli przygotowywani do apostolstwa; a na koniec nie było im wolno rozpocząć 

apostołowania aż otrzymali w Zesłaniu Ducha Przenajświętszego charyzmę 

umiejętności. […] Mieć trzeba na względzie wymagania Stolicy Apostolskiej, co 

do popierania wiedzy […] wśród Zakonów”
73

. Liczył na to, że osoby zakonne 

dadzą wspaniałe świadectwo wielkoduszności, pomysłowości i wrażliwości na 

potrzeby Kościoła i świata. Dlatego z ojcowską troską patrzył na pewne ryzy-

kowne przedsięwzięcia, w pragnieniu czynienia dobra ze strony przełożonych 

Zgromadzenia, z nadzieją, że zostaną pozytywnie rozwiązane w duchu uległości 

wobec wyższej władzy. Pragnienie wspólnego dobra mogło zażądać i de facto 

zażądało ofiar ze strony poszczególnych członkiń Zgromadzenia. Częstym zmar-

twieniem Biskupa było pogodzenie ofiary na rzecz dobra wspólnego Instytutu z 

tym, aby była ona równocześnie prawdziwym dobrem poszczególnych osób. 

Rozwiązanie widział we wzajemnym szacunku i wzajemnej trosce o to, by w dą-

żeniu do rozwoju członkiń nie zatracić wspólnego celu. Zwracał się do sióstr 

słowami: „Tworzenie własnych ideałów w życiu duchowym, planów wzniosłych, 

zamiarów szczytnych, zdaje się, że gdybyśmy tak mogli wykazać. Cóż to za 

chwała Boża — jeżeli nasz plan jest piękny, to niewątpliwie Pan Bóg ma plany 
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swoje — przeolbrzymie, na daleką metę zakreślone, do których nasze osoby 

przewidziane dla wykonania pewnej cząsteczki. Mądrzej jest wyrzec się swych 

własnych, a szukać poznania woli Bożej”
74

. Tak z jednej strony rodził się autory-

tet Założyciela, a z drugiej posłuszeństwo. Spojenie tych dwóch zasad mogło na-

stąpić tylko w Chrystusie, jedynej Głowie, od którego pochodzi wszelka władza i 

równocześnie zakonne posłuszeństwo
75

. Posłuszeństwo Pasterz zawsze traktował 

dwustronnie. Zachowując własną wizję życia zakonnego, pozwalał siostrom na 

twórczą kreację w odnajdywaniu wspólnej równowagi. Osiągnięcie jej nie było 

łatwe, wymagało czasu, jednak prowadziło do wyrobienia zdolności do wzajem-

nej akceptacji, do pozwolenia na bycie sobą i przyjęcia bogactwa „innych”. Bp 

Adolf Szelążek uczył siostry, aby codzienne zawierzały swe życie wspólnocie 

oraz aby chciały w duchu odpowiedzialności za Zgromadzenie przejąć ciężar 

wspólnoty na siebie. Mogło to prowadzić do pewnych niedojrzałych skłonności, 

które nazywał kompleksem Atlasa, dlatego dawał taką radę: „Czyste serce to 

najpotężniejszy filar świata. Bóg żyje w ustawicznej kontemplacji bezmiaru do-

skonałości, którym jest On sam. Najwyższą mądrością człowieka jest poznanie 

Boga. Poznanie to, rozwiązuje wszystkie zagadnienia i trudności życiowe, reali-

zuje przeznaczenie człowieka, więc daje najwyższy stopień szczęścia. Widzi Bo-

ga doświadczalnie — czyste serce”
76

. 

Diecezja wołyńska borykała się z brakiem kapłanów. Biskup Ordynariusz 

gdzie to było możliwe posyłał siostry do współpracy z księżmi. Pracę apostolską 

tak oceniał w swoich listach: „A więc posiadamy źródło niezmiernych zasług, 

gdy świętymi czynami stwarzamy wiekuiste walory dla dzieła Chrystusowego, 

gdy płonącym miłością bożą słowem zapalamy na wieki miłość tę w sercach 

bliźnich”
77

. Apostolstwo z samego początku rozwijało się w dwóch kierunkach. 
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Siostry w miarę możliwości i potrzeb dołączały się do posługi hierarchicznej, 

spełniając wszystkie dostępne dla niekapłanów funkcje, włącznie z pracą duszpa-

sterską w posłudze liturgicznej i pracy charytatywnej. Często uzupełniały pracę 

kapłanów w formie apostolstwa bezpośredniego, którą była praca katechetyczna, 

przygotowanie do sakramentów świętych, opieka nad młodzieżą poprzez prowa-

dzenie „Kółek świętej Teresy od Dzieciątka Jezus”
78

. Bp Szelążek czuwał, aby 

trudna sytuacja materialna, której doświadczały siostry, nie była powodem do 

napięć i nie osłabiała ich troskę o rozwój wiary wśród diecezjan
79

. Praca wycho-

wawcza i opieka nad dziećmi jak najbardziej odpowiadała charakterowi kobiety. 

Ułatwiała łączenie się w niej dwóch powołań w jednym i tym samym powołaniu, 

stapiała w niej duchowość opartą na radach ewangelicznych oraz duchowość 

wynikającą z kroczenia „małą drogą” ufności św. Teresy. Biskup Założyciel roz-

tropnie kierował pragnieniami sióstr, które swoją posługę zakonną widziały w 

bezpośrednim kontakcie z ludźmi
80

. Przejawiał się on między innymi w kateche-

zie, która była niekiedy jedynym sposobem oddziaływania na ludzi dorosłych, 

dotkniętych plagą obojętności. Drugim, nie mniej ważnym kierunkiem apostola-

tu, była modlitwa osobista i wspólnotowa w intencji duszpasterzy. Pragnął Zało-

życiel, aby modlitwa sióstr nabierała swoistego terezjańskiego charakteru. W du-

chu św. Teresy polecał, aby siostry we wszystkim kierowały się miłością. Przez 

nią „człowiek strzałą się staje, która wzwyż wzbija się, nie po linii krzywej, lecz 

coraz prościej i nie słabnie […] tak, że już o sobie zupełnie przestaje myśleć, a 
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tylko Bożą chwałę ma na celu. Pour faire plaisir au Bone Dieu...” św. Teresa 

słomkę podjęła dla tej intencji”
81

.  

Droga modlitwy Biskupa Założyciela jednocześnie przechodziła ewolucje 

wychodzenia z praktyk jansenistycznych ku modlitwie zawierzenia. Tajemnica 

filiacji odkryta przez św. Teresę pociągała go do naśladowania, a następnie do 

podzielenia się z innymi. Wyrażał to w takich słowach: „Sprawiedliwość każe mi 

przyznać, że pełnię tego ideału pojmuję z całkowitą świadomością jedynie przez 

Błogosławioną Teresę; widzę, że ona dała mu formułę nadzwyczaj pełną, najdo-

kładniejszą, najdonioślejszą i mocno przyciągającą. Żywy obraz tego ideału w 

osobie Błogosławionej Teresy nie może nie wzruszać serc, które dążą do Boga. 

Moje serce jest wzruszone w ten sposób”
82

. W „szkole” św. Teresy Biskup Zało-

życiel z nową mocą odkrył działanie Miłosierdzia Bożego, o czym zwierzał się 

siostrom w Lisieux. W swoim otoczeniu często był świadkiem nawrócenia osób, 

które dzięki interwencji św. Teresy powróciły do wiary, sakramentów i zawierze-

nia Bogu. Widząc działanie Miłości Miłosiernej w duszach „zatwardziałych”, za-

lecał je tym bardziej w formacji sióstr. Do przełożonej Kongregacji św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus tak pisał: „[…] jednak dobrze będzie zastosować w pewnych 

wypadkach tę dozę miłosierdzia, którą Pan Jezus stosował do Marii Magdale-

ny”
83

.  

Następnym osobistym świadectwem, którym bp Adolf Piotr Szelążek pragnął 

podzielić się z siostrami, było odkrycie zależności pomiędzy świadomością wła-

snego ubóstwa a osobistym poznaniem miłosierdzia Bożego. Założyciel pragnął 

przekazać Zgromadzeniu to, co wypływało z jego osobistego doświadczenia, że 

droga autentycznego powołania powinna powodować uświadamianie sobie wła-

snej kruchości i słabości. Odkrywanie własnej słabości, ubóstwa i nędzy dostęp-

ne jest jedynie tym, którzy poważnie traktują drogę do świętości. W jednym z li-

stów pisze: „Często odkrywam moje ukryte niedoskonałości. Ostatnio jako wiel-
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ka wada okazał się sposób znoszenia cierpień, poczynając od zniechęcenia i 

pewnych subtelnych skarg wobec Boga. Trzeba się z tego leczyć”
84

. Duchowe 

pokrewieństwo ze Świętą z Lisieux odsłania kolejne doświadczenie, które Bi-

skup poddaje ocenie Matki Agnieszki — tej, która formowała duszę Teresy od 

Dzieciątka Jezus. Pisze tak: „Nie należy szukać miary miłości Bożej wobec nas 

w dobrach i pociechach ziemskich, ale w próbach, przez które On nas wzywa po 

podążania drogą Jezusa Chrystusa”
85

. Późniejsze wydarzenia w życiu Założycie-

la świadczą o jego głębokim przeświadczeniu i autentycznym kroczeniu drogą, 

którą podążał do zjednoczenia z Bogiem. 

Dając siostrom św. Teresę za wzór do naśladowania, Biskup Ordynariusz nie 

przestawał wypraszać dla nich wstawiennictwa najlepszej z matek — Maryi. 

Zwracał się w jednym ze swoich listów tymi słowami: „[…] wiemy, że pomiędzy 

nami a Panem naszym Jezusem Chrystusem jest ta Matka Najświętsza, która dla 

wszystkich zachowuje serce matczyne, pełne miłosierdzia i współczucia; ta, któ-

rą codziennie wzywamy jako ucieczkę grzeszników; tą, przez którą według słów 

św. Alfonsa, płyną wszystkie łaski, przez którą trafiamy do Jej ukochanego Sy-

na”
86

. Jego osobisty kult Maryjny był znany i służył przykładem dla sióstr, które 

przyjęły od Ojca i zawierzały siebie w ręce Maryi. Właśnie Biskupowi Matka 

Maria Kubasiewicz poleciła modlitwę różańcową za Zgromadzenie, którą z całą 

pokorą prowadził aż do chwili odejścia do Pana
87

.  

Rozwój Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus został niespo-

dziewanie zahamowany przez wydarzenia 1939 roku. Na skutek wojny losy 

sióstr i Założyciela przybrały dramatyczny charakter. Tak jak doświadcza się zło-

to w próbie ogniowej (por. Ml 3, 3), tak zostało oczyszczone Zgromadzenie ze 
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szkodliwych tendencji, aby odnowione przez cierpienie kontynuowało swoje po-

słannictwo w Kościele. 

4. POWOJENNA PRÓBA DUCHOWEJ ODNOWY ZGROMADZENIA 

Rozpoznawanie woli Bożej w niełatwych wydarzeniach historii, a w tym 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jest możliwe wyłącznie w 

kluczu wiary w Opatrzność, by przyczyniało się do tego, co najlepsze dla kocha-

jących Boga. Pragnienie Stwórcy, aby ludzie wzajemnie się miłowali nie wyklu-

cza cierpienia, lecz jest okazją do wzrastania w dobrem poprzez zło, na które nie 

mają wpływu. W doświadczeniach trudno jest rozpoznać, że „kielich” cierpienia 

zesłany jest przez Ojca, ponieważ jego zawartość w przeważającej mierze po-

chodzi od ludzi
88

. Fakt, że Bóg ojciec nie powstrzymał bolesnej śmierci swego 

Jednorodzonego Syna jest swoistym „archetypem” ukazującym, że cierpienie nie 

jest daremne, gdy zostanie wplecione w kenosis Zbawiciela. Nie dotyczy to tylko 

cierpienia znoszonego wielkodusznie i heroicznie, czasem jest możliwa tylko 

sama próba zaakceptowania cierpienia lub przyzwolenia na niego
89

. Tam gdzie 

ma miejsce cierpienie, zawsze zjawia się nawrócenie, kiedy staje się ono nie-

odzowną częścią życia wspólnoty. Podejmowane z nadzieją prowadzi do zawie-

rzenia Bogu, o którym wspomina Biskup w liście do Matki Bernardy: „Pan Jezus 

jest z Tobą, najbardziej wówczas, gdy […] krzyżami obdarza
90

.  

W powojenną próbę na rzecz odnowienia Zgromadzenia wpłynęły następują-

ce wydarzenia. Pierwszą z nich, była dramatyczna sytuacja Biskupa Założyciela. 

Siostry wiedziały, że jest on w więzieniu na Ukrainie, jednak łączności z nim nie 
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miały. Istotna trudność związana była przede wszystkim z dramatycznym podzia-

łem Polski, wskutek czego siostry zostały się bez domów zakonnych. Wszystko, 

co posiadały pozostało „po tamtej” stronie, brakowało podstawowych środków 

do życia. Wewnętrzny problem pogłębił brak duchowej przywódczyni, ponieważ 

w pierwszych dniach wojny, a na Wołyniu wiązało się to również z nacjonali-

stycznymi zamieszkami, polecono siostrom rozejść się do swych rodzin
91

.  

Odnowa Zgromadzenia Sióstr św. Teresy świadczy o tym, że istnienie instytu-

tu zakonnego jest związane przede wszystkim z Bożym pragnieniem. Po swoim 

powrocie do Polski bp Szelążek w zdaniu się na Boże prowadzenie pozostał 

człowiekiem całkowicie autentycznym. W strapieniu był daleki od fałszywych 

relacji z tymi, którzy mieli wobec niego błędne oczekiwanie
92

. Od samego po-

czątku istnienia Zgromadzenia Ordynariusz łucki mocno uchwycił wizję całości 

tego dzieła, a przebyte doświadczenie wzmocniło w nim wiarę w Boże działanie 

w chwilach trudnych. Ufność ta chroniła przed frustracją, była opcją preferen-

cyjną, która pomogła mu w procesie reorganizacji Kongregacji
93

. Sprawą pierw-

szorzędną było podjęcie przez Pasterza odpowiedzialności przewodnictwa i za-

rządzenia
94

. Wynikało to z „przymusu” jego serca, o czym pisał do ks. Prymasa 

Augusta Hlonda: „Niezmiernie boleję nad tym stanem. Niepokoję się czekającą 

mnie przed Bogiem odpowiedzialnością. Pragnąłbym przyczynić się w dostępnej 

dla mnie mierze do uzdrowienia tych stosunków”
95

. W tym wypadku należało 

uczynić możliwe kroki by zapewnić siostrom wszystkie potrzebne środki do 

wzrostu
96

. Korespondencja, która zachowała się z tego okresu posiada ciekawą 

dygresję. Na dole listu Pasterz własnoręcznie pisał dużymi literami: „Św. Tere-
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 Tenże, List do ks. Prałata..., Bierzgłowo Zamek, 7 II 1947, ArST sygn. E/II-b. 

92
 Zob. M. Kubasiewicz, List do bpa A. P. Szelążka, Słupsk, 29 VII 1946, ArST sygn. E/IV-f. 

93
 Zob. A. P. Szelążek, List do M. B. Nakonowskiej, Bierzgłowo Zamek, 5 VII 1948, ArST 

sygn. E/IV-f. 
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 Tamże; zob. tenże, List do M. Marii Kubasiewicz, Kielce 2 VI 1946, ArST sygn. E/IV-f. 
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 Tenże, List do ks. Prymasa A. Hlonda, Bierzgłowo Zamek, 10 XI 1946, dz. cyt. 
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 „Dużo rozmawiałem o Kongregacji z ks. Benszem. Wyraził on wielkie życzenie, aby w 

Kongregacji przeprowadzić gruntowne dokształcanie sióstr”. — Tenże, List do M. B. Nakonow-

skiej, Bierzgłowo Zamek, 8 XI 1948, ArST sygn. E/IV-f. 
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sa”. Można wysunąć przypuszczenie, że w troskę o zachowanie Zgromadzenia 

Biskup zaangażował jego Patronkę. Liczył na jej pomoc w odrodzeniu ducha te-

rezjańskiego swych sióstr. Jego troskliwa miłość udzielała się tym, którzy wspie-

rali Pasterza w tej sprawie. List biskupa podlaskiego świadczy o tym w takich 

słowach: „Siostrami św. Teresy interesuję się bardzo i jak mogę otaczam je swoją 

opieką. Nie tylko zasadniczo z obowiązku mego, ale jeszcze przez wzgląd na 

Waszą Ekscelencje. Bo wiem, że te Siostry leżą Mu bardzo na sercu”
97

. 

W roku 1948 przeprowadzono w Zgromadzeniu powojenną kapitułę
98

. Obo-

wiązkiem nowo wybranej Przełożonej Generalnej była troska o przywrócenie 

struktur zakonnych
99

. Należało w szybkim czasie założyć dom nowicjatu, w któ-

rym by siostry odbywały formację. Z tą prośbą zwróciła się ona do Biskupa, któ-

ry wystarał się o przysłanie na określony czas mistrzyni ze Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Misjonarek. Dołożyła ona starań, aby formacja została poprowa-

dzona w duchu św. Teresy
100

. Nowe powołania przyniosły wielką radość sędzi-

wemu Założycielowi, który pisał: „osiem […] nie jest to rzecz mała. Przekonany 

jestem, że w tej liczbie, symbolicznie wskazującej osiem błogosławieństw Chry-

stusowych, zawiera się również znaczny wzrost Zgromadzenia”
101

. Z samego po-

czątku zwracał uwagę sióstr na kroczenie drogą doskonałości, opartą na zgłębia-

niu ducha terezjańkiego, dlatego nie zalecał wprowadzanie szybkich reform
102

. 

Przebyte doświadczenia i moralny wysiłek, jaki włożył w dzieło odnowy Zgro-
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 I. Świrski, List do ks. bpa A. P. Szelążka, Siedlce, 14 III 1947, ArST sygn. E/IV-c. 
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sygn. E/IV-f 
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ku 1949 nastąpiło sukcesywne wprowadzanie przez Przełożoną Generalną prób odnowy Zgro-

madzenia. — Zob. B. Nakonowska, List do bpa A. P. Szelążka, Ostróda, 16 V 1949, ArST sygn. 

E/IV-f. 
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madzenia poważnie wpłynęły na stan zdrowia Biskupa. Ponaglany przede 

wszystkim troską, aby po śmierci nie zostawić sióstr bez duchowej opieki mia-

nował komisarza Zgromadzenia w osobie ks. infułata Stanisława Kobyłeckiego. 

Był on bliskim przyjacielem Założyciela i całym sercem otoczył duchową opieką 

jego siostry
103

.  

Śmierć Założyciela, napełniła smutkiem siostry i kler diecezji łuckiej, ponie-

waż w jego osobie stracili prawdziwego ojca i opiekuna, który całe swoje życie 

bez reszty poświęcił duchowym dzieciom. Matka Bernarda, z godnym uznania 

przedsięwzięciem, kontynuowała drogę, którą wskazał Założyciel
104

. Miała ona 

trudne zadanie ponieważ należało kształtować i formować teraźniejszość i przy-

szłość Zgromadzenia. Coraz bardziej rozumiała, że należy Bożymi oczyma spoj-

rzeć w przeszłość, która potrzebowała uzdrowienia. Skierowała w liście okólnym 

następujące słowa: „Niech dla całej Kongregacji i każdej siostry rozpocznie się 

okres pogłębionego życia wewnętrznego. […] Powrotu i przebaczenia”
105

. Naj-

odpowiedniejszym momentem dla tej przemiany wskazała Eucharystię, przeko-

nana, że w momencie odkrycia przed Jezusem Eucharystycznym ran, Jego 

uzdrawiająca moc rozpocznie leczenie
106

. Ze zgłębiania pism św. Teresy tworzyła 

pierwsze zręby duchowości. Było to na tamte czasy jedyną drogą rozwoju „kli-

matu” terezjańskiego. Zaakcentowana pokora, prowadziła do wzajemnej sio-

strzanej miłości. Jako zadośćuczynienie Panu Jezusowi za grzechy przeszłości 
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obecne w listach okólnych pierwszych Przełożonych Generalnych. — Zob. Listy okólne i Pro-
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Zgromadzenia, Matka Bernarda wprowadziła „Nowennę wynagradzającą” od-

prawianą uroczyście przez dziewięć miesięcy, by „wyrzec się wszystkiego, by 

pozyskać wszystko”
107

. Siostry z ochotą podjęły się tego aktu. Sama Matka 

stwierdziła to tymi słowami: „[…] weszłyśmy na właściwą drogę, zgodną z wolą 

Bożą i odpowiadającą pragnieniom dusz. Najważniejszą sprawą teraz, wytrwać 

do końca”
108

.  

W trosce o odnowę życia Przełożona Generalna zapoczątkowała lekturę świę-

tych Karmelu. Z racji karmelitańskich korzeni św. Teresy, poleciła opracowanie 

dzieł Jana od Krzyża, nawiązujących do praktyki ślubów zakonnych i wprowa-

dzanie ich w życie. Pisała: „Niech Siostry czytają o świętości zwłaszcza karmeli-

tańskiej”
109

.  

Bardzo uroczyście obchodzono w Zgromadzeniu Święto Patronalne. W tym 

czasie szczególnie zwracano uwagę na zadania, jakie Założyciel nakreślił przed 

nimi. Przełożona Generalna zwracała uwagę na czytanie i pogłębianie własnych 

konstytucji, świadectwo wiary w kontaktach z osobami spoza Zgromadzenia, 

zgłębianie nauk kościelnych oraz pogłębianie wiedzy poprzez czytanie dobrych 

książek i zakładanie bibliotek
110

.  

Pod koniec 1950 roku w formacji Zgromadzenia nastąpiły zmiany personalne. 

Od tej pory mistrzyni nowicjatu Zgromadzenia była wybierana spośród własnych 

członkiń. Troska o formację była istotną cechą przełożeństwa Matki Bernardy. 

Uważała ona, że jest to klucz, do uratowania jedności w Zgromadzeniu. Doszła 

do przekonania, o potrzebie odbycia przez wszystkie siostry bez wyjątku okresu 

ścisłej formacji
111

.  

Doświadczenie życia wspólnotowego traktowanego poważnie i zrodzonego z 

cierpienia, pozwalało Przełożonej Generalnej zawierzyć swoją posługę Bogu, 

który powołał je do tej służby. Pisała o tym: „[…] Bardzo mi jest ciężko, nie 
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mam pomocy z nikąd, ból nie raz serce zaciska. Jedyną ostoją w tych cierpie-

niach są słowa: «cierpieć, więcej Panie cierpieć»”
112

. Wrażliwość Matki Bernar-

dy i bogactwo jej doświadczenia wpłynęły na dynamikę wspólnoty. Jej zadaniem 

było zintegrowanie wspólnoty w jedną rodzinę zakonną, poprzez pełen troski 

wpływ na rozwój osobowości każdej siostry.  

Odkrywania własnej zakonnej tożsamości w duchu św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus jest zawarte w słowach: Szerzyć miłość dla najwyższej Miłości. W tym 

charyzmacie na przestrzeni siedemdziesięciu lat istnienia Zgromadzenia podej-

mowano wysiłki zmierzające ku jedności we wspólnocie zakonnej, pogłębianiu 

wartości rad ewangelicznych, pracy społecznej i katechetycznej. Należało czu-

wać, aby w pewnych etapach rozwoju Zgromadzenia nie stały się one jedynym 

przedmiotem zaangażowania i prawdziwego oddania się.  

Charyzmat Zgromadzenia nie jest do odkrycia bez poznawania go, jak rów-

nież nie jest możliwy do poznania, bez dogłębnego wniknięcia w zamysły Zało-

życiela. Każdy charyzmat ma cechy sobie właściwe. Rozpoznanie owego chary-

zmatu wymaga czasu i nie może być nieobecne w życiu tego, kogo nim się obda-

rowuje. W ciągu całej historii Zgromadzenia były podejmowane próby odczyty-

wania go na nowo wyrażane przez kolejne Kapituły. Dzięki zmianom, które za-

początkował Sobór Watykański II tematyka wierności Założycielowi przeżywa 

swój duchowy renesans. Bp Szelążek jest na nowo odkrywany przez swoje du-

chowe córki, nie tylko podczas obrad Kapituł Generalnych, ale w zwyczajnych 

wydarzeniach, które w świetle jego charyzmatu nabierają specyficznego „smaku” 

miłości i zaufania. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

W jednym ze swych kazań bp Szelążek wyraził się, że „nikt nie zdoła wska-

zać i wyświetlić dróg, którymi Duch Przenajświętszy prowadzi duszę do święto-

ści. Zbawia nas i uświęca, ale nie masowo, ani też nie stosuje ustalonych szablo-

nów, lecz indywidualnie urabia nas”
1
.  

Celem niniejszej pracy było przedstawienie bp. Szelążka jako Założyciela 

Zgromadzenia, które zostało przez niego włączone w nieodwołalny ewangelicz-

ny proces wyboru Boga. Sięgając do myśli papieża Benedykta XVI z jego ency-

kliki Deus caritas est, można to określić jako drogę wewnętrznego przejścia od 

miłości afektywnej, uczuciowej (zachowane listy świadczą o jego głębokich re-

lacjach, które ukazywał), do miłości efektywnej, czyli działania (por. DCE 3). 

Pierwsza była przejawem miłości do Boga, druga zaś przejawiała się w wypeł-

nieniu tego, co On nakazuje.  

W pracy został nakreślony kontekst historyczny jego posługi. Wydarzenia 

epoki wpłynęły na jego życie, które przyniosło mu liczne bolesne doświadczenia 

niewoli i wojny
2
. W świetle tych przeżyć jego działanie można przedstawić jako 

rozpoznawanie ideału. Jest to czas urzeczywistnienia posługi kapłańskiej oraz 

początków biskupiej. W rozdziale drugim został omówiony czas miłości paster-

skiej, który przypada na okres „łucki”, w którym miłość do owczarni determino-

wała pozostałe idee. Kolejnym etapem w tym rozdziale jest czas wewnętrznej 

walki. Okres wojny definitywnie zmienia bowiem jego pasterzowanie w którym 

cierpienie staje się wartością konstruktywną, zdolną przemienić gorycz wygna-

nia. Na schyłek życia przypada okres powojenny, gdzie jego posługa stała się mi-

sją, a potem decyzją, aby z Bogiem na nowo rozpocząć budowanie.  

Szczególne miejsce w duchowej drodze Pasterza łuckiego odegrała św. Teresa 

z Lisieux. Pewne fakty świadczą, że był on jednym z pierwszych biskupów pol-
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 A. P. Szelążek, Twórcza praca Boga, rkps, ArST sygn. E/II-g. 

2
 Życie biskupa Szelążka zostało dwa razy przedzielone tragedią wojny światowej 1918 i 

1839. 
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skich, który „poznał się” na jej charyzmacie
3
. W rozdziale trzecim ukazano kon-

sekwencje oddziaływania św. Teresy na Ordynariusza i jego diecezję. Poznanie 

jej „małej drogi” odbiło się podwójnym echem na Kresach. Przyczyniło się ono 

do duchowego wzrostu diecezjan, następnie zostało urzeczywistnione w nowej 

rodzinie zakonnej, pierwszej na terytorium Rzeczypospolitej, która zbudowała 

swoją duchowość na charyzmacie Świętej z Lisieux.  

Struktura niniejszej pracy w zamierzeniu autorki miała odzwierciedlać du-

chowość bp. Szelążka i jego wpływ na Zgromadzenie jako drogę, dlatego we 

wszystkich rozdziałach przewija się ta podwójna myśl: o jego osobistej ducho-

wości i o działalności zakonotwórczej. Jednakże w poszczególnych rozdziałach 

zmienia się aspekt ujmowania poszczególnych etapów jego życia. W rozdziale 

drugim został obszernie zbadano czas posługi na stolicy biskupiej łuckiej. Przed-

stawiono go w punktach, które należy traktować jako „jedyną tkankę” jego dzia-

łania. Wszystkie cztery relacje: miłość pasterska, umiłowanie słowa Bożego i 

Eucharystii, wpływ św. Teresy oraz miłość do Kościoła, ukazują jego wytrwałą 

zdolność wybierania Bożego planu, która zaprowadziła go do wielkiej ofiary.  

Niniejszą pracę zamyka trzeci rozdział, który ukazuje niekiedy nadludzką 

pracę Biskupa w tworzeniu własnej Kongregacji zakonnej. Trudne sytuacje były 

dla niego sposobem wewnętrznego oczyszczenia i owocowały całkowitym przy-

lgnięciem do woli Bożej, która często objawiała się mu przez cierpienie
4
. Zakła-

dając nowe Zgromadzenie, jako człowiek o niewzruszonej stałości w służbie Bo-
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Bp Szelążek, było to przed wojną”. — T. Łaszuk, Wspomnienie o ks. Bp. A. P. Szelążku, ArST 

sygn. E/V-b.  

4
 Słowa M. Agnieszki wskazują na takie doświadczenia. „Zapewniam Ekscelencję, że takie 

chwile rozpaczy znajdują wiele łask”. — M. Agnieszka od Jezusa, List do Bpa A. P. Szelążka, 

Lisieux, 1 IV 1935, ABMK KUL. 
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gu i Kościołowi, okazał zdolność dostosowania własnego planu do możliwości 

młodej wspólnoty.  

Autorka zdaje sobie sprawę, że swoją pracą nie wyczerpała wszystkich tema-

tów związanych z duchowością bp. Szelążka. Należy jednak mieć nadzieję, że 

przyczyni się ona do dalszych badań, zarówno nad samą osobą tego niezwykłego 

Pasterza, jak i początków Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 


