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s. 17. 

- O darowaniu uraz, Płock, 9.VII.1889, rps kaz., depozyt ABMK, s. 15. 
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- Na uroczystość św. Jana Kantego, [Petersburg] 2.XI.1892, rps kaz., depozyt 

ABMK, s. 13. 

-  [O Kościele], [b.m.] 5.XII.1894, rps kaz., depozyt ABMK, s. 17. 

- O łasce, [b.m.] 21.II.1895, rps kaz., depozyt ABMK, s. 17. 

- Osłabienie wiary, Płock, 15.II.1896, rps kaz., depozyt ABMK s. 20. 

- O Opatrzności, [b.m.] 1897, rps kaz., depozyt ABMK, s.19. 

- O powołaniu, [b.m.] 5.IX.1899, rps kaz., depozyt ABMK, s. 20. 

- Leon XIII, [b.m.] 28.II.1903, rps kaz., depozyt ABMK, s. 14. 

- List do Matki Augusty Sikorskiej CSM, Płock,12.X.1909, rps, ACSM, s. 4. 

- Oświata, [b.m.] 1910, rps kaz., depozyt ABMK, s. 16. 

-  [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], [b.m.] 7.XII.1912, rps kaz., depozyt 

ABMK, s. 7. 

- Bierzmowanie (1), Łuck, 5.VII.1925, rps kaz., depozyt ABMK, s. 5. 

- List do Heleny Jander, Warszawa, 01.I.1926, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, 

s. 3. 

- Królestwo Boże, Łuck, 8.IV.1928, rps, depozyt ABMK, s. 8 

- Drogi świętości, [b.m.], V.1930, rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 6. 

- [Cnoty], Konferencja do sióstr, San Remo, 1.V.1931, rps, depozyt ABMK, 

s. 6. 

- Na Jubileusz 5O-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku 

1931, [Łuck] 8.VII.1931, rps kaz., depozyt ABMK, s. 8. 

- Skarb wiary, Mizocz, 17.IX.1933, rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 4. 

- Człowiek nadnaturalny, Łuck, 18.XII.1933, rps kaz., depozyt ABMK s. 7. 

- List do Heleny Jander, Rabka Zdrój 28.V.1935, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 

7, s. 14. 

- Nieustająca pomoc Maryi, Łuck 26.V.1936, rps kaz., depozyt ABMK, s. 8. 

- Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 

1.VIII.1936, mps, AGCST, sygn AZG Aa-1, s. 5.  

- List do Matki Kubasiewicz, Łuck 26.I.1937, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 6, 

s. 2. 
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- List do Matki Kubasiewicz, Łuck 18.VIII.1937, rps, AGCST, sygn. APSZ 

Ad6, s. 2. 

- Pismo do ks. Kard. A. Kakowskiego nr 3251, Łuck 18 V 1937, mps, AGCST, 

sygn. AZG I A 1-4-1, s.2. 

- List do H. Jakimiak, Łuck 30.V.1939, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 2. 

- List do H. Jakimiak, Łuck 20.VII.1939, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 2.  

- List do Matki Zenony Dobrowolskiej SIC, Łuck 22.IX.1941, rps, ASIC, sygn. 

B.XIII.1, s. 1. 

- List do Ks. Proboszcza, 8.VI.1942, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 5, s. 2. 

- List do ks. Feliksa Sawickiego, Łuck, 1.IX.1944, rps, ArWO, sygn. I II/4a, 

s. 1. 

- List do ks. Feliksa Sawickiego, Łuck, 9.X.1944, rps, ArWO, sygn. I II/4a, 

s. 2. 

- List do ks. Feliksa Sawickiego, Łuck 25.X.1944, rps, ArWO, sygn. I II/4a, 

s. 1. 

- List do ks. Feliksa Sawickiego, Łuck, 22.VI.1944, rps, ArWO, sygn. I II/4a, 

s.1. 

- List do ks. Stanisława Kobyłeckiego, Kielce, 5.VI.1946, rps, AGCST, sygn. 

APSZ Ad 5, s. 1. 

-  [Powołanie małżonków], Zamek Bierzgłowski, 2.II.1947, mps kaz., depozyt 

ABMK, s. 1. 

- List do H. Jakimiak, Zamek Bierzgłowski, 10.II.1947, rps, AGCST, sygn. 

APSZ Ad 7, s. 4. 

- Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej „Mała Droga”, 8.IX.1947, rps 

AGCST, sygn. APSZ Ab2, s. 9. 

- [Powołanie małżonków], Zamek Bierzgłowski, 2.II.1947, mps AGCST, sygn. 

APSZ Ab9, s. 1. 

- Pismo postulacyjne w sprawie beatyfikacji bł. Jana z Dukli, b.m. 5.I.1948, 

mps, depozyt ABMK, s. 2. 

- List do ks. Bpa Jana Stepy, Zamek Bierzgłowski, 24.III.1948, rps depozyt 

ABMK, s. 4. 
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- Projekt listu z okazji 60-lecia kapłaństwa, Zamek Bierzgłowski, 28.V.1948, 

mps, AGCST, sygn APSZ Ab 4, s.10. 

- List do M. Bernardy Nakonowskiej, Bierzgłowo Zamek, 20.IX.1948, rps 

AGCST, sygn. APSZ Ad 6, s. 1. 

- Przemówienie na kanoniczną erekcję nowicjatu, Zamek Bierzgłowski, 

20.IX.1948, rps, AGCST, sygn. APSZ Ab 7, s. 4. 

- List do M. Bernardy Nakonowskiej, Bierzgłowo Zamek, 31.X.1948, rps, 

AGCST, sygn. APSZ Ad 6, s. 1. 

- List do H. Jakimiak, Zamek Bierzgłowski, 17.IV.1949, rps, AGCST, sygn. 

APSZ Ad 7, s. 4. 

 

b) bez określonej daty 

- Autobiografia, [b.m.r.], rps ArST sygn. E/I-a 

- Bierzmowanie (2), [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 4. 

- [Bojaźń Boża], [b.m.r], rps kaz., depozyt ABMK, s. 13. 

- [Cel Zmartwychwstania], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 2 

- [Cel Zmartwychwstania], [b.m.r.], rps. konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 7.  

- Chrystus centrum życia, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 8. 

- Chrystus i świat 80, [b.m.r], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 6. 

- Chrystus życiem, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 7. 

- [Do kapłanów], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 10. 

- Doskonałość, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 4. 

- Duchowieństwo, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 8.  

- Istota Królestwa Bożego, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 5. 

- [Jezus Najwyższym Kapłanem], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 15. 

- Miłość Boża, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 4. 

- Myśli, [b.m.r.], mps AGCST, sygn. APSZ Ab10, s. 17. 

- [Nagroda sprawiedliwych], [b.m.r.], rps kaz, depozyt ABMK, s. 18. 

- Na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, 

s. 16. 
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- Na Uroczystość Oczyszczenia NMP (2), [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, 

s. 20. 

- Na Wielkanoc, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 8. 

- Nowy człowiek według myśli Chrystusa, [b.m.r.], rps konsp. Kaz., depozyt 

ABMK, s. 4. 

- Niebo, [b.m.r,], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 3. 

- [O Bożej ekonomii zbawienia], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 5. 

- [O Bożej obecności], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 18 

- Obraz cudowny Matki Boskiej w Łucku, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, 

s. 3. 

- O czyśćcu, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 4. 

- Oddajemy się Bogu, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 8. 

- [O Najświętszej Maryi Pannie], [b.m.r], rps kaz., depozyt ABMK, s. 11. 

- [Oziębłość], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 13. 

- Prymicje, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 11. 

- Sakramentalia, [b.m.r.], rps wykł. 20, depozyt ABMK, s. 3. 

- Sanctitas [O kapłaństwie], [b.m.r.] rps kaz., depozyt ABMK, s. 8. 

- Światłość świata, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 9. 

- Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, [b.m.r.], mps kaz., depozyt ABMK, s. 11 

- Uwagi o namaszczeniu chorych, wykł. 2, [b.m.r.], rps, ArST sygn. E/II-h,s. 1. 

- Ubóstwo, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 1. 

- Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, [b.m.r.], rps kaz., depozyt 

ABMK, s. 2. 

- [Znaczenie modlitwy], [b.m.r.], rps, kaz., depozyt ABMK s. 4. 

- [Zwyciężanie pokus], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 18. 

 

III OPRACOWANIA 

- Kowalski K. J., Mowa żałobna na pogrzebie śp. Ks. Biskupa Adolfa 

Szelążka, ODC 6 (1950) nr 6, s. 173-174 
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- Kwiatkowski W., Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku 

odbytego w dniu 30-31.VII i 1.IX.1927, MDŁ 2 (1927) nr 9, s. 645-663. 
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Plenarnego, MDŁ 11 (1936) nr 8, s. 254-260. 

- Pęski A., W służbie Chrystusa JE. Ks. Bp A. P. Szelążek Biskup Łucki, 

MPłK 2 (1927) nr 3, s. 17-18. 

- Wyrobisz B., J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup łucki. W dziesiątą 

rocznicę objęcia rządów, GK 43 (1936) nr 1, s. 12. 

- Szuba Z., Zapomniana Diecezja, SłP 43 (1989) nr 65, s. 9. 

- ***, Opis wizytacji pasterskiej 1928, Ostróg, MDŁ 4 (1929) nr 2, s. 94-100. 

- ***, Słowo wstępne. Pro Fide, MDŁ 11 (1936) nr 1, s. 19-22. 

- ***, Życzenia Noworoczne w apartamentach J. E. Ks. Biskupa Szelążka, 

MDŁ 3 (1928) nr 1, s. 32-33. 
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WSTĘP 

 

 

Ojcowie Soborowi w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym podkreślają konieczność rozpoznawania przez Kościół znaków 

czasu i wyjaśniania ich w świetle Ewangelii.
1
 Winno to służyć tworzeniu teologii 

bardziej konkretnej, uwzględniającej okoliczności życia ludzi współczesnych 

oraz sprzyjać bardziej skutecznej ewangelizacji. Jednym z takich znaków czasu 

jest głębsze uświadomienie powszechnego powołania do świętości różnych 

stanów w Kościele. Świadomość dążenia do świętości kapłanów i osób 

konsekrowanych była zawsze mocno zakorzeniona w świadomości wierzących. 

Beatyfikacja rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, stała się okazją do 

przypomnienia tej prawdy, w odniesieniu do osób realizujących swe powołanie 

w życiu małżeńskim i rodzinnym.  

Zagadnienie powołania do świętości, z nową mocą podkreślone 

w dokumentach Soboru Watykańskiego II
2
 zajmuje centralne miejsce 

w przesłaniu biblijnym, ascetyczno-mistycznym oraz moralnym. Także Jan 

Paweł II był świadomy potrzeby rozbudzania w wierzących pragnienia 

nawiązania głębokiej relacji z Bogiem. Często zachęcał, aby w sercach ludzi 

zagościło pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, 

ale wpływa na kształt całych społeczeństw. W czasie VII pielgrzymki do Polski 

apelował o świętość. Mówił wówczas: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć 

świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i „nowe 

tysiąclecie erą ludzi świętych! (...) Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi 

i pragną świętości"
 3

. 

                                                 
1
 Por. KDK 4. 

2
 Por. KK 11, 32, 39-42; por. także: DFK 8, 11, DA 2; DK 12. 

3
 Jan Paweł II, Nie lękajcie się być świętymi, homilia podczas Mszy Świętej i kanonizacji bł. Kingi, Stary 

Sącz, 16.VI.1999, OsRomPol 20 (1999) nr 8, s. 108.  
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Żyjący na przełomie XIX i XX w. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek koncepcję 

powszechnego powołania do świętości postawił w centrum swego programu 

duszpasterskiego. W życiu osobistym i w służbie Kościołowi przeżywał wiele 

bolesnych doświadczeń. Pozostał jednak wierny ideałom, angażując się 

w głoszenie prawd Bożych oraz oddając się służbie drugiemu człowiekowi. Jako 

pierwszy podążał drogą świętości, zachęcając innych słowem i przykładem życia 

do podejmowania wysiłku na drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem.
4
  

Niniejsza praca będzie próbą, odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób 

Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek ukazuje powołanie do świętości?  

Napisano już wiele prac w oparciu o nauczanie wyżej wymienionego 

autora, jednak dotychczas nie podjęto próby przebadania jego pism pod kątem 

powołania do świętości. Opracowanie tego tematu uzupełnia więc historyczną 

lukę rozumienia i rozwoju polskiej myśli teologicznomoralnej przełomu XIX 

i XX wieku w odniesieniu do tego zagadnienia. 

Źródłem pracy będą wszystkie pisma Ks. Bpa A. P. Szelążka dostępne 

w Instytucie Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL, Archiwach 

Diecezjalnych w Olsztynie i w Płocku, w Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej oraz Archiwum Zgromadzenia 

                                                 
4
 Adolf Piotr Szelążek (1.VIII.1865 – 9. II.1950) wychowywał się w kochającej się rodzinie, która była 

przepojona wartościami religijnymi i patriotycznymi. To właśnie tam należy szukać początku jego 

chrześcijańskiej świętości. W latach szkolnych łączył zainteresowania intelektualne i troskę o bliźnich 

z pogłębianiem zażyłej relacji z Bogiem. Zainicjowany przez rodziców intensywny rozwój życia 

duchowego przynosił obfite owoce w jego przyszłym życiu kapłańskim. 

W 1883 r. wstąpił do seminarium w Płocku. Po święceniach kapłańskich 1888 r. został wikariuszem 

w parafii św. Bartłomieja w Płocku. W swej posłudze kapłańskiej odznaczał się gorliwością. Rok później 

został skierowany na dalsze studia do Petersburga. Po ich ukończeniu podjął obowiązki w diecezji 

Płockiej, pełniąc funkcję sekretarza w Konsystorzu Generalnym pracując na stanowisku notariusza, 

kanclerza i sędziego. W seminarium pełnił funkcję ojca duchownego jak też i wykładowcy.  

29 lipca 1918 r. papież Benedykt XV, doceniając zaangażowanie Ks. Szelążka w pracy na rzecz Kościoła, 

mianował go biskupem tytularnym Barki i sufraganem płockim. W tym czasie pełnił funkcję naczelnika 

wydziału Katolickiego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.  

W roku 1925 został mianowany ordynariuszem diecezji łuckiej. Podejmując pracę w diecezji miał 

świadomość niełatwych rządów ze względu na różne tendencje polityczne, które utrudniały działalność 

katolicką. Ks. Bp A. P. Szelążek wykazywał szczególną troskę o odnowę i pogłębienie życia religijnego 

diecezjan. W tym celu zainspirował regularne urządzanie rekolekcji; misji dla inteligencji, 

duchowieństwa czy innych grup społecznych. W 1936 r. założył Zgromadzenie Sióstr św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus, którego głównym zadaniem było wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. 

W okresie II wojny światowej (1939 -1945), gdy Diecezja Łucka znalazła się w granicach ZSRR, nie 

opuścił własnej siedziby. Od stycznia 1945 r. do 15 maja 1946 r. przebywał w więzieniu w Kijowie. 

Po przymusowym deportowaniu do Polski ostatnie lata spędził w Bierzgłowie k/Torunia. Umarł 9 lutego 

1950 r. Jest pochowany w krypcie kościoła św. Jakuba w Toruniu. Por. A. P. Szelążek, Autobiografia, 

[b.m.r.], rpsAGCST sygn. E/I-a, s. 1-6; zob. także: A. Pęski, W służbie Chrystusa JE. Ks. Bp A. P. Szelążek 

Biskup Łucki, MPłK, 2(1927) nr 3, s. 17-18; Z. Szuba, Zapomniana Diecezja, SłP 43 (1989) nr 65, s. 9. 
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Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie. 

W opracowaniu, oprócz pism wydanych drukiem, wzięte zostaną pod uwagę 

również rękopisy, w świetle których można pełniej zrozumieć nauczanie Księdza 

Biskupa.  

W pracy zastosowana zostanie metoda analityczno-syntetyczna. Metoda 

analizy posłuży do wydobycia z bogatego materiału źródłowego tych wszystkich 

elementów treściowych, które nawiązują do podjętego w pracy problemu. 

Za pomocą syntezy te treści zostaną uporządkowane według określonego klucza, 

a następnie zebrane razem i całościowo przedstawione. 

Praca dzieli się na trzy zasadnicze rozdziały. W pierwszym zostanie 

podjęty główny aspekt rozumienia świętości przez Ks. Bpa A. P. Szelążka. 

Będzie w nim wskazane jej źródło, a także współpraca człowieka stworzonego 

na obraz Boga w procesie uświęcenia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona 

na dar nowego życia, które otwiera nowy etap w życiu chrześcijanina. Następnie 

podjęta będzie refleksja nad Kościołem jako środowiskiem wzrastania na drodze 

świętości. Nieodzowną pomocą są tu sakramenty i pośrednictwo świętych. 

Zapoznanie się z tym zagadnieniem pozwoli przejść do rozdziału 

drugiego, który będzie zawierał próbę określenia, w jaki sposób Biskup Szelążek 

ujmuje formację, której poddaje się człowiek dążący do świętości. Podjęta 

zostanie próba zanalizowania formacji duchowej, intelektualnej i społecznej.  

Trzeci rozdział zostanie poświęcony różnym drogom powołania, jakie 

człowiek realizuje dążąc do świętości. Opisana w nim zostanie świętość 

kapłanów, ze szczególnym uwzględnieniem zadań formacyjnych i gorliwości 

duszpasterskiej. Przy omawianiu powołania do doskonałości realizowanej 

w życiu zakonnym, podkreślone zostaną dwa aspekty: autentyzm życia osób 

konsekrowanych oraz czynny udział w życiu Kościoła. Tematyka paragrafu 

trzeciego będzie dotyczyła sposobu wzrastania w świętości osób świeckich przez 

prowadzenie odpowiedzialnego życia małżeńskiego i rodzinnego. 

 



 

 

 

Rozdział I 

 

Chrześcijańskie rozumienie świętości 

 

Powszechne powołanie do świętości w Kościele, o którym przypomina 

Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen gentium, w swej istocie jest zbliżone 

z powszechnym powołaniem do szczęścia, o którym jest mowa w Katechizmie 

Kościoła Katolickiego.
 5

 Człowiek święty upodabnia i jednoczy się z Bogiem, 

partycypuje w Jego szczęśliwym życiu. Przyjaciel Boga, wyzwolony z grzechu, 

osiąga wolność, ponieważ On jest jego obrońcą i wspomożycielem. Osiągnięcie 

tego stanu nie przychodzi jednak automatycznie, potrzebna jest odpowiednia 

wiedza. Ostatecznych wskazówek ukazujących drogi prowadzące do świętości 

należy szukać w Objawieniu, które w swej najgłębszej istocie jest nauką 

o uświęceniu człowieka w Bogu.
 6

  

Kwestię właściwego rozumienia chrześcijańskiej świętości podejmuje 

w swoim nauczaniu Ks. Bp A. P. Szelążek. Szczegółowa analiza jego pism 

wykazuje, że nie podaje on jednej, konkretnej definicji świętości, ale w wielu 

miejscach próbuje ją opisać, używając wielu porównań. Dla niego „świętość 

to brzask bóstwa w człowieku – to środek wyczucia Boga”, „doskonała forma 

katolicyzmu,” lub po prostu „czystość”.
 7

 Świętość jest więc pragnieniem bycia 

podobnym do Boga, dotyczy intymnego poznawania Go. Życie duchowe jest 

świadomym wejściem w komunię życia z Trójcą Przenajświętszą. 

                                                 
5
 Por. KK 39, 42, por. KKK 1716, 1726. 

6
 Por. F. Drączkowski, Motywacje odkrywania świętości najlepsza drogą do szczęścia na podstawie pism 

Ojców Greckich, AK 149 (2007) nr 2, s. 250. 
7
 Por. A. P. Szelążek, Drogi świętości, [b.m.], V 1930, rps konsp. kaz., depozyt ABMK s. 6; tenże, Myśli, 

[b.m.r.], mps AGCST, sygn. APSZ Ab10, s. 13. Zgodnie z nauką soboru Watykańskiego II święty 

to piękny, wspaniały człowiek, a świętość to humanior modus vivendi, bardziej ludzki, godny człowieka 

sposób życia”. KK 40.  
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W celach duszpasterskich zamiennie używał terminów świętość, 

doskonałość. Uwzględniał wieloaspektowe spojrzenie na tę kwestię, rozróżniał 

świętość ontologiczną konsekracyjną i etyczną.
 8

  

Zwracał uwagę, że człowiek dążący do świętości przechodzi przez trzy 

stopnie miłości. Na etapie początkowym unika zła, stara się nie zasmucać osoby 

umiłowanej. Przejście na etap miłości postępującej charakteryzuje się troską 

o czynienie dobra z miłości do Boga. W tym czasie wierzący stara się ubogacić 

swą duszę licznymi cnotami. Celem jest miłość doskonała, dzięki niej 

ochrzczony wchodzi w intymną relację z Chrystusem, czyni wszystko 

ze względu na samego Oblubieńca.
 9

  

W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie: Jak Ks. Bp A. P. Szelążek 

ukazuje świętość?  

W odpowiedzi na wyżej postawione pytanie badawcze przedstawiona 

zostanie nauka o Trójcy Świętej jako jedynym źródle świętości. Następnie 

wskazany zostanie wzór człowieka przebóstwionego przez Chrystusa oraz 

Kościół, jako środowisko pełnego dojrzewania wierzących. 

 

 

§ 1. Trójca Przenajświętsza źródłem świętości 

 

Podejmując refleksję nad ontologiczną świętością Boga, Bp Szelążek 

nawiązuje do oficjalnej nauki Kościoła. Przypomina, że świętość ontologiczna 

(metafizyczna) jest wyłącznie przymiotem Boga, ma wymiar nieskończenie 

doskonały i jest tożsama z Jego istotą. Takiej świętości nie może osiągnąć 

człowiek, którego świętość ma charakter względny, a nie absolutny. Chociaż Bóg 

jest niedostępny dla człowieka, to objawiając się ludziom ukazuje im swą 

                                                 
8
 Świętość konsekracyjna jest pojmowana jako właściwość przynależąca wybranym osobom, miejscom, 

przedmiotom i ideom, która określa ich relacje do Boga. Np. w judaizmie wszystko, co przynależy 

do Boga, jest święte: Przybytek - miejsce zamieszkiwania Boga, Naród Izraelski - jest nazywany narodem 

świętym, ponieważ jest szczególną własnością Boga, podobnie wszystkie naczynia i miejsca kultyczne. 

W tym aspekcie świętość (sacrum) oznacza to co jest oddzielone od profanum. A. P. Szelążek, 

Sakramentalia, [b.m.r.], rps wykł. 20, depozyt ABMK, s. 1-3; por. tenże, [Jezus Najwyższym Kapłanem], 

[b.m.r.], rps kaz. depozyt ABMK, s. 1-2. 
9
 Por. tenże, Doskonałość, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 3. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
http://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
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świętość. W Starym Testamencie dokonuje tego przez dzieło stworzenia, pełne 

miłości czyny i znaki dokonane dla zbawienia ludzi oraz teofanie. Na tym etapie 

Bóg daje się poznać na drodze rozumu. Jahwe nie tylko domaga się, by ludzie 

uznali Go za Świętego, ale wzywa Naród Wybrany do świętości „Świętymi 

bądźcie, bo Ja jestem Święty” (Kpł 19,2; 20,26).
 

To On jest inicjatorem 

najgłębszych pragnień w sercu człowieka. Wzywając do doskonałości, Bóg chce 

podzielić się z ludźmi swoją świętością. Jedynie On jest Tym, który uświęca 

człowieka i powołuje do swej współpracy w twórczym dziele zbawienia.
 10

 

Drogi Boże różnią się od ludzkich. Są raczej podobne do czegoś 

nieogarnionego i nieprzeniknionego, do ogniska punktu centralnego, który 

skupia wszystkie promienie koła. Tym ogniskiem jest sam Bóg. Z tego środka 

płyną w nieskończoność ścieżki losów ludzkich. Do niego zmierzać muszą 

wszystkie dążenia.
 11

 

Całą prawdę, którą Bóg chciał powiedzieć o sobie, o swojej miłości 

objawił przez Swego Syna. Poprzez gesty i słowa Jezusa człowiek poznaje 

odwieczny Boży plan zbawienia świata. Bóg w swym miłosierdziu chce 

uzdrowienia człowieka i tylko On jest w stanie to uzdrowienie sprowadzić.
 

W perspektywie historiozbawczej Biskup Łucki odwołuje się do uniwersalizmu 

zbawienia. Zauważa, że Jezus Chrystus wyzwalając ludzi od grzechu, przywrócił 

świadomość ideału doskonałości człowieka. Chrystus traktuje wszystkich 

jednakowo, nikogo nie wyróżnia, ani nie poniża. Przygarnia do siebie niewinne 

dzieci, wchodzi też do mieszkania grzesznego celnika, uzdrawia żebraka, jak 

i zamożnego.
 
To właśnie w Jezusie najpełniej została objawiona człowiekowi 

świętość Boga oraz nowa kondycja osoby ludzkiej, która jest wezwana do 

świętości. Syn Boży wypełnia doskonale wolę Ojca i kieruje się w działaniu 

                                                 
10

 Por. tenże, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 20; por. tenże, O czyśćcu, [b.m.r.], rps kaz., 

depozyt ABMK, s. 4; por. tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. XLI-XLII. Świętości nie można 

sprowadzać do zwykłej wartości jaką można osiągnąć własnymi siłami, jest ona darem od Boga 

zaproponowanym każdemu człowiekowi, to znaczy, że każdy może ją osiągnąć we współpracy z Bogiem. 

Por. I. Werbiński, Na wzór polskich świętych, świętość jako zadanie każdego chrześcijanina, AK 99 

(2007) nr 591, s. 253.  
11

 Por. A. P. Szelążek, Na Jubileusz 5O-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku 1931, 

[Łuck] 8.VII.1931, rps kaz., depozyt ABMK, s. 2. 
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miłością, staje się dla wierzących wzorem świętości. W Chrystusie uobecnia się 

człowiek doskonały.
 12

 

Chrystus przyjmując postać człowieka, dokonał jednocześnie 

zjednoczenia z nim. Tę łaskę otrzymał każdy człowiek. Dar miłości uzdalnia 

wierzących do odkrycia i realizacji życiowego powołania, które dał im sam Bóg. 

Dzięki Chrystusowi człowiek ma możliwość zjednoczenia się z samym Bogiem. 

Może się to dokonać tylko dzięki łasce, ponieważ przekracza naturalne 

możliwości osoby ludzkiej. Celem objawienia jest przebóstwienie człowieka, 

które polega na udziale w trynitarnym życiu Ojca, Syna oraz Ducha Świętego. 

Wierzący dotyka tutaj tajemnicy uczestnictwa w Misterium, które jest 

głębokością głębin. Bp Szelążek wskazuje na ścisłą więź między Osobami 

Trójcy Przenajświętszej. Bóg Ojciec udziela Ducha tym, którzy należą 

do Chrystusa.
 
W ten sposób Bóg oddziałuje na losy świata. Jego pragnieniem jest 

uszczęśliwianie ludzi, udzielanie im dobra we wszystkich zakresach życia. 

Zafascynowany miłością Stwórcy człowiek ma nieść światło prawdy 

i sprawiedliwości.
 13

 

W nauczaniu Biskupa Łuckiego ujawnia się prawda o tym, że tylko Bóg 

może wyzwolić człowieka ze stanu grzechu, wprowadzić na drogę świętości. 

Człowiek ma się tylko otworzyć na zbawczą i wyzwalającą moc Boga. Bóg 

nieustannie wchodzi w historię człowieka. Poprzez widzialną bliskość 

w Chrystusie, przygotowuje jednak nową obecność, niewidzialną, w ludzkim 

wnętrzu, która urzeczywistnia się wraz z przyjściem Pocieszyciela – Ducha 

Świętego. Boski Gość duszy jawi się jako jeszcze jeden znak Bożej bliskości 

w stosunku do człowieka. To On jest Parakletem, który daje radość i pewność 

istnienia, uzdalnia swoją mocą, aby wewnętrzne pragnienie kochania innych, nie 

                                                 
12

 Por. ***, Słowo wstępne. Pro Fide, MDŁ 11 (1936) nr 1, s. 20; por. A. P. Szelążek, Na Uroczystość 

Oczyszczenia NMP (2), [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s.18. Prawdę o tym, że człowiek zostaje 

odkupiony przez miłość analizuje i pogłębia Benedyk XVI. Por. tenże, SS nr 26. 
13

 Por. A. P. Szelążek, List Pasterski z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości, Łuck, 11 listopada 

1928, MDŁ 3 (1928) nr 11, s. 2. Wymiar tajemnicy prawd Objawionych podkreśla także Jan Paweł II . 

Pisze on „To prawda, że Jezus całym swoim życiem objawia oblicze Ojca, bo przyszedł przecież po to, 

aby opowiedzieć tajemnice Boże
 
mimo to jednak nasze poznanie tego oblicza jest nadal tylko cząstkowe 

i nie może wyjść poza granice naszego pojmowania. Tylko wiara pozwala wniknąć do wnętrza tajemnicy 

i pomaga ją poprawnie zrozumieć.” Tenże, FR 13. 
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było tylko wieczną tęsknotą, lecz by w pełni urzeczywistniło się w nowym 

wymiarze życia chrześcijanina.  

Duch samego Boga w Biblii objawia się jako ten, który stał się 

natchnieniem i inspiracją dla proroków, to ten, który jest światłem i ma moc 

uświęcania. Sama nazwa Duch Święty wskazuje na Jego niezwykłą świętość. 

Jest również Duchem Ojca oraz Syna. Jego natura jest swoiście święta. Duch 

Święty to świętość sama w sobie, która ma niezgłębioną i niepojętą moc 

uświęcania całego stworzenia.  

 

 

§ 2. Nowy człowiek według myśli Chrystusa 

 

Wcielenie Jezusa Chrystusa jest potwierdzeniem prawdy, że natura ludzka 

jest dobra i człowiek rodzi się dobrym. Grzech pierworodny dowiódł, że istnieje 

realna rzeczywistość zła. Jednak wszelka moc zła została przezwyciężona przez 

Jezusa. Skoro więc natura ludzka jest dobra, to człowiek ma możliwość bycia 

świętym. Jezus jest prawdziwym człowiekiem, modelem i wzorem prawdziwego 

człowieczeństwa, początkiem nowej ludzkości.
 14

 Zarys pełnej dojrzałości 

moralnej osoby ludzkiej można odnaleźć w stworzeniu człowieka na obraz 

i podobieństwo Boże. Refleksję nad tym zagadnieniem podejmuje Jan Paweł II, 

nawiązując do biblijnego opisu stworzenia. Dostrzega on w człowieku 

najbardziej pierwotną przynależność w Bogu. Pisze tak: „Oto człowiek 

stworzony poszukuje - od pierwszego momentu swojego istnienia w obliczu 

Boga - niejako własnej istoty, można powiedzieć definicji samego siebie. Dziś 

powie się: poszukuje swej tożsamości”
 15

 . 

                                                 
14

 Por. W. Pasierbek, Jezus jako wychowawca do świętości, AK 149 (2007) nr 591, s. 221-222. 
15

 Jan Paweł II, Pierwotna samotność człowieka, Audiencja Generalna, Rzym 10.X.1979, w: Jan Paweł II 

o małżeństwie i rodzinie, katechezy Ojca Świętego wygłoszone podczas środowych audiencji 

generalnych w latach 1978-82, Warszawa 1983, s. 227. Z drugiej strony należy zauważyć, że jeszcze 

bardziej Bóg poszukuje człowieka. Por. Benedyk XVI, DCE 12. 
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W perspektywie poszukiwania pełnej prawdy o człowieku można 

postawić pytanie: W czym Bp Szelążek dostrzega podobieństwo człowieka 

do Boga? 

 

art. 1. Człowiek obrazem Boga 

 

Prawda chrześcijańska odpowiada dwom podstawowym 

rzeczywistościom, które są ze sobą bardzo ściśle związane. Pierwszą z nich jest 

Bóg, a drugą człowiek, który odkrywa swoją tożsamość w relacji do Boskiego 

TY. W nauczaniu Biskupa chrześcijaństwo ujawnia swój antropocentryczny 

charakter przez to, że jest w pełni teocentryczne, a zarazem jest teocentryczne 

przez swój szczególny antropocentryzm. Życie w tej świadomości daje poczucie 

podstawowej integralności i egzystencjalnego bezpieczeństwa. Wskazuje 

na pochodzenie, sens i cel życia ludzkiego. Są to podstawowe wymiary 

antropologiczne. 

Biskup Łucki często podejmował refleksję o podstawach chrześcijańskiej 

antropologii. Streszcza się ona w słowach Pisma świętego z Księgi Rodzaju: 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27). Bóg stwarzając istotę ludzką jednocześnie 

objawia Siebie, wprowadza człowieka w tajemnicę Swojej Istoty. W ten sposób 

człowiek staje się uczestnikiem natury Boga (por. 2 P 1, 4). Nie chodzi tutaj 

o jakiś portret, ale o istotę żywą, żyjącą życiem podobnym do Boga. 

W tym kontekście Ksiądz Biskup przypomina, że Bóg jest nie tylko 

dobrem naturalnym człowieka, ale stał się jego celem nadprzyrodzonym, 

z którym religia go zapoznaje, wynosząc go poza granice natury ludzkiej. 

Człowiek, który żył w doświadczeniu pierwotnej niewinności, trwał 

w doskonałej harmonii z Bogiem, bliźnimi i samym sobą. Pierwotnie 

obdarowany istnieniem na poziomie obrazu i podobieństwa Bożego, jawi się on 

jako osoba w pełni szczęśliwa. Źródłem tego szczęścia był sam Bóg. Od Niego 

człowiek w sposób spontaniczny, naturalny, niczym niezachwiany, czerpał pełnię 
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swego istnienia, głęboką egzystencjalną radość i bezpieczeństwo. Był wolny 

od próby szukania jakiegokolwiek szczęścia poza Stwórcą. Nakazy moralne 

pełnił z radością, bez wysiłku i nie były one dla niego jakimkolwiek ciężarem. 

Nadto nie jawiły mu się one jako coś, co ogranicza jego wolność. Ten stan 

cechowała niezależność od troistej pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota.
16

 

Uzasadnienie, a zarazem aprobatę szczególnego uprzywilejowania 

człowieka Biskup Łucki dostrzega w biblijnym akcie stworzenia. Jego zdaniem, 

podobieństwo człowieka do Boga ujawnia się z całą wyrazistością w fakcie, 

że jest on stworzeniem rozumnym. Złączenie duszy i ciała przed grzechem 

pierworodnym może być traktowane jako znak harmonii istniejącej w Bogu. 

„Przez podziwu godną budowę swoją, przez rozmaitość i subtelność narządów, 

mnogość i zespół swoich czynności ciało człowieka jest arcydziełem mocy 

i mądrości Bożej”
 17

. Ksiądz Biskup zauważa, że już pogańscy myśliciele i poeci 

uznawali człowieka jako istotę wyższą. Swe przekonanie opierali na 

spostrzeżeniach zmysłowych. Podkreślali urodę oblicza, odzwierciadlającego 

jego myśli, powagę głowy wzniesioną ku niebu. Jednak tym, co stanowi 

rzeczywistą wyższość człowieka, jest jego dusza, stworzona na obraz 

i podobieństwo Boże. Istota jej jest jak Bóg duchowa i nieśmiertelna. Duchowa 

to znaczy, że jest niematerialna, prosta, obdarzona rozumem i wolą, może istnieć 

poza ciałem. Wolność zakłada władzę wyboru, a nieśmiertelność oznacza, że 

nigdy nie przestanie żyć. Dusza udziela ciału ruchu, życia i czucia. Ciało, 

oświecone duszą, dopełnia tego co nazywamy naturą ludzką, bo człowiek jest 

całością złożoną z tych dwóch elementów. Kto chce badać człowieka w jego 

całokształcie, powinien ukazywać go w kontekście dwóch porządków: 

naturalnego i nadnaturalnego, ponieważ istota ludzka egzystuje w nich cieleśnie 

                                                 
16

 Por. A. P. Szelążek, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt, s. 20. Na temat stworzenia na obraz i 

podobieństwo Boże zob. W. Cichosz, Miłość Trynitarna jako fundament kształtowania relacji 

osobowych, ComP 26 (2006) nr 2, s. 113, 118. 
17

 A. P. Szelążek, Pierwotne składniki społeczeństwa. Człowiek, MPP 10 (1915) nr 5, s. 82-83. Istota 

ludzka stworzona „na obraz i podobieństwo” Boga skupia w sobie to co duchowe, ale również to co 

materialne, a prawdziwym ludzkim obliczem Boga jest Jezus Chrystus. Por. J. Aptacy, Człowiek jako 

stworzenie i obraz Boga w nauce Oliviera Clementa, CT 75 (2005) nr 1, s. 69. 
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i duchowo nie tylko na tej ziemi, ale powołana jest do zachowania tego stosunku 

w wieczności”
 18

.
 

Doceniając znaczenie całościowej wizji człowieka, Biskup Szelążek 

stanowczo sprzeciwia się naturalistycznemu widzeniu osoby ludzkiej, w myśl 

którego człowiek jest tylko istotą biologiczną, zamkniętą na transcendencję 

i pozbawioną wymiaru duchowego. Przedstawiciele tych błędnych koncepcji 

widzą w naturze ludzkiej tylko zewnętrzną i materialną stronę osoby, przez którą 

wyraża się podobieństwo do zwierząt. Nie chcą przy tym zwrócić uwagi na duszę 

obdarzoną rozumem i wolnością, taką, jak ją Bóg stworzył i złączył z ciałem. 

W istocie, argumentuje Biskup Łucki, „Bóg nieskończenie mądry 

i wszechmocny, nie mógł wydać pierwszego człowieka, nie obdarzając go 

przymiotami i przywilejami wrodzonymi naturze jego i mającymi służyć mu 

do osiągnięcia jego celu. A że natura i cel człowieka są zasadniczo różne 

od zwierzęcych, jasnym jest, że tak samo różnym zupełnie musiał być stan jego 

pierwotny”
19

. 

Według planu Bożego świętość stanowi kres najwyższych usiłowań, 

dlatego podobieństwo do Boga w życiu duchowym nie jest czymś dowolnym, 

ale nakazanym przez Boga obowiązkiem. Człowiek, który czci prawdziwego, 

żywego Boga ma żyć, jak On, w świętości i prawdzie.
 20

 

Zgłębiając to zagadnienie Ksiądz Biskup podejmuje próbę ukazania 

na czym polega podobieństwo do Boga. Odwołuje się przy tym do 

funkcjonujących wówczas przekonań. Niektórzy myślą, że skoro Bóg stworzył 

człowieka na obraz i swoje podobieństwo, to człowiek to podobieństwo posiada 

w sposób doskonały. Jest to jednak błędne myślenie. To Stwórca udoskonala ten 

obraz, On niejako jest ciągłym rzeźbiarzem duszy. Bóg wspomaga człowieka 

w dążeniu do świętości, aż dojdzie do momentu, w którym uświęcony człowiek 

zostanie z Nim zjednoczony w szczęściu wiecznym. Konieczne jest jednak 

                                                 
18

 A. P. Szelążek, Pierwotne składniki społeczeństwa. Człowiek, art. cyt, s. 82-83. 
19

 Tenże, O społeczności w ogóle, MPP 10 (1915) nr 4, s. 68. 
20

 Por. tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. LX; także: tenże, [Cel Zmartwychwstania], [b.m.r.], 

rps. konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 1; Na uroczystość Oczyszczenia NMP (1), Płock, 26.I.1889, rps kaz., 

depozyt ABMK, s. 9. Osoby, które potrafią żyć w sposób prawy Benedykt XVI nazywa Prawdziwymi 

gwiazdami naszego życia, światłami nadziei. Por. tenże, SS 49. 
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współdziałanie ze strony człowieka. Jeżeli nic on nie robi w celu własnego 

rozwoju, to nie tylko nie współdziała z Bogiem, nie tylko traci swoje 

podobieństwo do Stwórcy, ale ulega degradacji, aż do upodobnienia z istotami 

nierozumnymi.
21

 Rys doskonałości Bożej w człowieku musi być wypełniany 

w ciągu całego życia. „Nie można traktować życia lekko – naucza Ordynariusz 

Łucki – brać z niego, co się da, nie myśleć o żadnej ofierze i poświęceniu ze swej 

strony”
22

. Wspomagany przez Stwórcę człowiek musi jednak nad wykończeniem 

tego obrazu pracować sam. Obraz i podobieństwo Boże to najwyższy ideał 

życiowy. Jest to również ogromne zadanie, które wskazuje na to, że człowiek 

powinien całą swą istotą, z całego serca, z wszystkich sił zaangażować się 

w osiągnięcie tego ideału.
 23

 

Pełna prawda o stworzeniu, do której wielokrotnie odwołuje się Biskup 

Szelążek, ukazuje grzech jako zatarcie, ale nie całkowite zniszczenie obrazu 

Boga w człowieku. Według Objawienia grzech jest złem zasadniczym 

i podstawowym, ponieważ jest zerwaniem więzi ze źródłem życia, z Bogiem. 

To on pozbawia człowieka tego, czym być powinien. Grzech odczłowiecza 

i pomniejsza godność osoby, przez co istota ludzka przestaje być panem siebie. 

Zło, którego dopuścił się człowiek było zerwaniem życiodajnej więzi łączącej go 

z Bogiem. Biblijne drzewo poznania dobra i zła jest symbolem nieprzekraczalnej 

granicy, którą istota ludzka winna uznawać i przestrzegać. Ta granica na skutek 

grzechu pierworodnego została przekroczona. Upadek pierwszych rodziców 

zniszczył dary nadnaturalne, zaciemnił umysł, spotęgował bunt żądz cielesnych, 

ale nie zniszczył wolności woli. Człowiek może czynić lub się od działania 

powstrzymać, ma zupełny wybór działania i tu tkwi przede wszystkim źródło 

wartości jego czynów. Bez wolności woli czyny zdziałane pod wpływem łaski 

nie miałyby żadnej zasługi. Podobnie „jak drogi kamień wyjęty z ziemi i ręką 

                                                 
21

 Por. A. P. Szelążek, Kazanie wygłoszone na kongresie Eucharystycznym w Pułtusku, 2.VI.1936, MPP 

31 (1936) nr 9, s. 431. 
22

 Tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt, s. XLI-XLV. 
23

 Por. tamże. Podobieństwo do Boga zależy w dużej mierze od człowieka czy korzystając z możliwości 

decydowania o sobie, otworzy się na Bożą łaskę, aby obraz stawał się coraz większym podobieństwem. 

Por. J. Aptacy, Człowiek jako stworzenie i obraz Boga w nauce Oliviera Clementa, art. cyt., s. 94. 

Benedykt XVI podobieństwo człowieka do Boga dostrzega w miłości. Por. tenże, DCE 39. 
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ludzką umieszczony w złotej koronie nie własną mocą został wywyższony”
 24

 

tak człowiek nie mając zasługi czynów, które by nie on, ale łaska w nim 

dokonała, nie miałby prawa do chwały wiecznej. Szanując wolność stworzeń 

Bóg nie otwiera drzwi do ich serca, ale stoi, kołacze i prosi. Człowiek, stworzony 

na obraz Boży może otworzyć się na działanie łaski i oczekiwać pomocy 

ze strony Boga. Nikt własnymi siłami nie stworzy ani nie odbuduje w żadnym 

człowieku życia Bożego, ani kapłan, który otrzymał święcenia, ani żaden wierny 

świecki.
 
Człowiek bowiem sam w sobie zamknięty jest w więzieniu swojego ja, 

niezdolny do przekraczania granic śmierci duchowej, a ostatecznie zalękniony 

i naznaczony beznadziejnością nieuniknionego umierania.
 25

 

W tej perspektywie chrześcijańska świętość uzyskuje mandat prorocki, 

aby ukazać i urzeczywistnić we współczesnym świecie miłość silniejszą niż 

śmierć, która swe źródło odnajduje w Krzyżu chwalebnym Jezusa Chrystusa. 

W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie: Na czym według Ks. Bpa A. P. 

Szelążka polega dar nowego życia i jaki ono ma wpływ na życie chrześcijan 

dążących do świętości? 

 

art. 2. Dar nowego życia 

 

Chrystus przychodząc na ziemię dokonał odnowienia człowieka. Każdy, 

kto przyjmuje chrzest zostaje obdarzony nowym życiem. Dla osiągnięcia żywego 

kontaktu z Bogiem musi być ono kształtowane, umiejętnie rozwijane. 

W kontekście tej prawdy Ks. Biskup stwierdza, że konkretne ideały świętości są 

i dadzą się zrealizować, jednak jedynie na specjalnej drodze, którą utorował 

człowiekowi Chrystus. Tylko w Nim i Jego jasnych wskazaniach człowiek może 

                                                 
24

 A. P. Szelążek, O łasce, [b.m.] 21.II.1895, rps kaz., depozyt ABMK, s. 7. „Zagadnienie zła jest zawsze 

intrygujące, ponieważ człowiek doświadcza go stale w swoim życiu. Doświadczenie to skłania 

do stawiania pytań o przyczynę zła, jego istotę i możliwość przeciwdziałania jego negatywnym 

skutkom”. Por. J. Kułaczkowski, Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3, AK 150 (2008) 

nr 595, s. 497. 
25

 Por. ***, Opis wizytacji pasterskiej 1928, Ostróg, MDŁ 4(1929) nr 2, s. 98; por. A. P. Szelążek, List 

Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 20. W perspektywie wolności człowieka, Benedykt XVI 

ukazuje miłość w najbardziej radykalnej formie. Oto „Bóg ofiaruje siebie, aby podnieść człowieka i go 

zbawić.” Tenże, DCE 12. 
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czuć się w pełni spełnionym, ale także w pewien sposób bezpiecznym. Syn Boży 

słabych i niestałych podnosi Swą mocą, umacnia i uświęca.
 

Doskonałość, 

ukazana na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu jest oparta na tym, 

co odpowiada naturze człowieka, czyli na rozumie, który poszukuje 

nieograniczonej prawdy i na woli, która szuka dobra nieskończonego. 

Najwyższym celem człowieka jest Bóg.
26

  

Człowiek swój charakter może kształtować tylko w przestrzeni 

doskonałości nieskończonej, jaką Pan Bóg udostępnił przez osobę Swego Syna.
27

 

Całą moc do wejścia na wyżyny doskonałości, światło w drodze 

do postępowania daje nam Chrystus. „Nie jest to pomoc tylko moralna. To jest 

nadziemski pierwiastek, energia Boska, która wynosi człowieka na nowy wyższy 

szczebel bytowania”
 28

. 

Biskup Szelążek wskazuje na osobę Jezusa-Zbawiciela, który przychodzi 

z mocą wyzwolenia rodzaju ludzkiego. Ten, który jest obrazem niewidzialnego 

Boga (Kol 1, 15), przywraca synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone 

przez grzech. Powtarza się niejako dzieło stworzenia, czyli dokonuje się nowe 

powołanie do życia w łasce. „Chrystus Pan przyszedł na świat i stał się naszą 

własnością. Jego życie stanowi dla nas drogę zbawienia; ciało i krew są 

pokarmem i lekarstwem; nauka jest światłem, które rozprasza ciemności błędów; 

śmierć natomiast jest kluczem do królestwa Niebieskiego”
29

.
 

Miłość Syna 

Bożego do ludzi, czyni z nich dzieci Boże. Przyjaźń Chrystusa i życie składają 

się na dar Boga dla ludzi. Biskup Łucki wzywał wierzących do tego, aby 

z wielkim entuzjazmem poszli za Chrystusem i budowali w sobie 

najwznioślejszy ideał świętości, a przez nią własne szczęście doczesne i wieczne. 

Wyjaśniał młodzieży, że tylko w jedności z Chrystusem mogą zbudować trwały 

gmach swojego szczęścia i dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Osoba żyjąca 

światem zewnętrznym i uciekająca przed sobą, przed życiem wewnętrznym, 

                                                 
26

 Por. A. P. Szelążek, Doskonałość, kaz. cyt., s. 1; por. tenże, Kazanie wygłoszone na kongresie 

Eucharystycznym w Pułtusku, kaz. cyt., s. 414; por. List Pasterski Biskupów Rzeczpospolitej Polskiej 

z Jasnogórskiego Synodu Plenarnego, MDŁ 11 (1936) nr 8, s. 259. 
27

 Por. A. P. Szelążek, Chrystus centrum życia, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 5. Tenże, List 

pasterski do młodzieży, list cyt., s. XLI-XLV. 
28

 Tamże. 
29

 A. P. Szelążek, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], [b.m.] 7.XII.1912, rps kaz., depozyt ABMK, s. 3. 
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głosem sumienia i naturalną czystością uczuć,
 
nie doświadczy w pełni szczęścia.

 30
 

Życie człowieka oddzielonego od Boga można porównać do braku powietrza 

i „jak bez powietrza organizm cielesny funkcjonować nie może, tak dusza 

zrywająca z Bogiem łączące ją więzy łaski, przestaje żyć, chociaż istnieje 

zawsze”
31

. Jezus jest źródłem wszelkiej cnoty, prawdy i życia. Tylko z Niego 

można czerpać życie ziemskie i duchowe. Gdy człowiek przez grzech zrywa ze 

źródłem swego życia, musi umierać, śmiercią tysiąc razy straszniejszą niż śmierć 

naturalna, która i tak strachem przejmuje.
 32

 

Wielokrotnie przypominając prawdę o tym, że Chrystus pragnie uświęcić 

każdego człowieka i włączyć go w żywą komunię z Trójcą Przenajświętszą, 

Ksiądz Biskup wyjaśnia jednocześnie na czym to zjednoczenie polega. Bóg 

wchodzi do duszy człowieka w sposób bardzo bliski w akcie bezgranicznej 

miłości, przenikając serce, które też nie zna granic pragnienia dobra, szczęścia 

pełnego i bezmiernej głębi. Mieszkanie Boga w duszy nie jest obecnością 

zewnętrzną. Stwórca podnosi naturę człowieka do udziału w swym bycie. 

Człowiek staje się „uczestnikiem natury boskiej”. Bóg niejako przenika naturę 

ludzką i bez uszczerbku dla niej włącza ją w sferę własnego życia. Bóg 

i człowiek stanowią pewną jedność. Jest to zjednoczenie, któremu nie dorównują 

żadne węzły ludzkie. Człowiek w pełni żyje jednocześnie bezmiarem życia 

Bożego. To zjednoczenie jest stanem ponadnaturalnym, przewidzianym 

i przeznaczonym człowiekowi z chwilą jego stworzenia. Bez tego Bożego 

pierwiastka człowiek nie posiada w pełni doskonałości zamierzonej przez 

Stwórcę.
 33

  

Nowy człowiek zostaje podniesiony do wymiaru transcendentnego, 

z którego czerpie nieodzowną pomoc dla panowania nad namiętnościami i dla 

                                                 
30

 Por. Tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. LXXIV; por. tenże, Królestwo Boże, Łuck 

8.IV.1928, rps kaz., depozyt ABMK, s. 6. 
31

 Tenże, O stanie grzechu i o stanie łaski, Płock 25.II.1889, rps kaz., depozyt ABMK, s. 6. 
32

 Por. tamże, s. 8. 
33

 Por. A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 27. Człowiek zastanawia się nad 

samym sobą. Jednak ostatecznie odpowiedzi należy szukać w Objawieniu, które w swej najgłębszej 

istocie jest nauką o Zbawieniu człowieka w Bogu. KO 2 opisuje tę sytuację w ten sposób: „Niewidzialny 

Bóg w swojej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty 

z sobą i przyjąć ich do niej”. Figura M., Zamieszkanie Trójjedynego Boga w duszy człowieka 

usprawiedliwionego, ComP 25 (2005) nr 5, s. 67. 
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praktykowania najtrudniejszych cnót, jak przebaczenie i miłość bliźniego. Życie 

Trójcy Przenajświętszej w duszy nie jest obecnością bezczynną. Człowiek także nie 

może być biernym obserwatorem działalności Bożej. Jego zadaniem jest 

współdziałać z Bogiem. Ojciec niebieski pracuje nad uświęceniem człowieka, 

a człowiek w tym dziele powinien pomagać, przede wszystkim przez usuwaniem 

grzesznych przyzwyczajeń, które zrywają węzły przyjaźni z Bogiem.
 34

 

Człowiek jednocząc się z Najdoskonalszym Panem staje się lepszy, 

szlachetniejszy. Tym samym działa też lepiej, doskonalej i szlachetniej. Łatwo to 

poznać w postępowaniu ludzi cnotliwych. Człowiek sprawiedliwy wierzy w Boga, 

ufa Mu, a raczej sam Duch Święty w duszy człowieka wierzy, ufa i miłuje, bo to 

On rozbudza w sercu wszystkie te pragnienia. Należy pamiętać, że Bóg jako 

pierwszy rozpoczyna w człowieku te dzieła. Wierzyć, ufać i kochać to czynności 

Boskie i człowiek sam z siebie nie jest zdolny ich wypełnić, są to czyny 

prowadzące do życia wiecznego.
 35 

Ich podstawą jest poznanie i ukochanie Boga. 

Bp Szelążek nauczał: „Cel człowieka leży w połączeniu jego ze Stwórcą 

i w posiadaniu dobra najwyższego. Poznać więc Boga rozumem, kochać Go 

sercem, służyć Mu z całym natężeniem woli, posiadać na tej ziemi byt 

dostateczny, po śmierci znać Go w sposób doskonalszy: taki jest porządek 

naturalny, sam w sobie pojęty”
 36

.
 
Człowiek powinien wszystko czynić dla Boga, 

dla Niego żyć, pracować i cierpieć. Jeżeli jego czyny nie są spełniane ze względu 

na Pana Boga, to jego dzieło jest próżne, bezowocne. Gdy natomiast Bóg jest 

przewodnią gwiazdą życia, wówczas zjawia się prawość w postępowaniu, 

wszechobejmująca staranność o wszelką prawdę i dobro.
 37 

Ta nowość życia jest rzeczywistością a zarazem wyzwaniem, które 

realizuje się we właściwym odczytaniu daru wolności. W ten sposób wolność 

nabywa nowej wartości, stając się jednocześnie cechą życia chrześcijańskiego. 

W swojej refleksji Biskup Szelążek wskazuje na wartość ludzkiej wolności. 

                                                 
34

 Por. A. P. Szelążek, [O Bożej ekonomii zbawienia], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 5. 
35

 Por. tenże, Na dzień „Wielkiej Nocy”, Płock, 14.IV.1889, rps kaz., depozyt ABMK, s. 6-7. 
36

 Tenże, Pojęcie socjologii katolickiej, MPP 10 (1915) nr 3, s. 50. 
37

 Por. tenże, Na Jubileusz 5O-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku 1931, kaz. cyt., 

s. 2. Nauczanie na temat pełnego spełnienia się człowieka w Bogu można znaleźć też w dokumentach 

Benedykta XVI. Por. tenże, SS 33. 
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W tym kontekście stwierdza: „Bóg i Ten, który nas stworzył bez nas, zbawić nas 

bez nas nie może”
38

. Wolność jest podstawą relacji do Boga, niesie ze sobą także 

pewne niebezpieczeństwo odejścia z właściwej drogi życia. Wola ludzka jest 

bowiem ułomna i często nie wie, czego właściwie chce. Prawdą jest, że człowiek 

może rozporządzać swą wolą, z drugiej jednak strony jest to powód jej 

ułomności. Gdyby Pan Bóg odjął wolność woli i sam bezpośrednio kierował 

czynami, człowiek byłby najzupełniej spokojny o swe zbawienie, jednak nie o to 

chodzi w zamyśle Boga.
 
Oddanie się człowieka Bogu jest wolne, ponieważ 

człowiek dobrowolnie może odwrócić się od Niego. Dobrowolnie może uczynić 

się nieszczęśliwym, gdy wybiera takie rzeczy, które uważa za dobro, a które 

są złem. Człowiek wtedy w istocie należy do Boga, ale wolą swoją odwrócony 

jest od Niego. Bóg szanując wolność człowieka, zachęca do oddania się Jemu. 

Gdyby człowiek całkowicie był uzależniony w swych losach od Boga, tak że nie 

mógłby o sobie decydować, nie miałby żadnej zasługi. W przeciwnym razie nie 

byłoby podstawy do polecenia Bożego, które nakazuje wybór prawdziwego 

dobra jako drogę szczęścia.
39 

 

Bóg pragnie pełnej doskonałości człowieka. Zarys piękna, który nadał 

człowiekowi w akcie stworzenia, jest dopiero zarysem, jednak musi on być 

wypełniony najgłębszą treścią. Ze względu na swą godność człowiek ma pełną 

wolność wyboru między złem a dobrem. Tę wolność Bóg otacza niezmiernym 

szacunkiem. Do niczego człowieka nie zmusza. Pociąga i wzywa więzami 

miłości i doskonałości. Jeżeli jednak człowiek ma się stać godnym daru 

Chrystusowego musi starać się kształtować swą duszę według wskazań 

Bożych.
40

 

Na podstawie analizy pism Ks. Bpa A. P. Szelążka można stwierdzić, 

że w człowieku życie nadprzyrodzone zostaje zainicjowane w momencie chrztu 

św. Zapoczątkowuje je sam Chrystus, który w pełni czasów przychodzi wypełnić 

                                                 
38

 A. P. Szelążek, [Jezus znakiem sprzeciwu], Płock, 28.XII.1888, rps kaz., depozyt ABMK, s. 1. 

Znaczenie daru wolności podkreślał także Jan Paweł II. Por. J. A. Sobkowiak, Nowe życie – nowy 

człowiek, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, 

s. 365-366. 
39

 Por. A. P. Szelążek, Oddajemy się Bogu, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 2; por. tenże, 

O odkładaniu pokuty, Płock, 11.II.1889, rps kaz, depozyt ABMK, s. 11-12. 
40

 Por. tenże, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 28. 
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zapowiedzi Starego Przymierza. Przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

dokonuje się zespolenie człowieka z Trójcą Przenajświętszą. Moralność 

chrześcijańska nie jest przyjmowaniem czegoś z zewnątrz, ale przemianą serca, 

podjęciem działań według logiki nowego życia w Chrystusie. Jego miarą jest 

miłość ofiarna. Obdarowanie nowym życiem dokonuje się w Kościele, przez 

Ducha Świętego, gdzie poprzez życie sakramentalne człowiek wzrasta 

w prawdzie i miłości stając się nowym stworzeniem. Prawdy te zostaną 

przedstawione w paragrafie trzecim. 

W kontekście troski o wspólnotę wierzących zasadne wydaje się 

postawienie pytania: w jaki sposób Ks. Bp A. P. Szelążek ukazuje uświęcającą 

misję Kościoła?  

 

 

§ 3. Kościół miejscem uświęcenia 

 

Lud Boży przez zjednoczenie z Jezusem za sprawą Ducha Świętego 

tworzy Ciało, które ma charakter mistyczny. Celem różnorodnej działalności 

Kościoła oraz jego struktur jest budzenie świętości w wiernych. Kościół istnieje 

jedynie po to, by świętość mogła kształtować człowieka i aby w ten sposób stał 

się on uczestnikiem świętości Boga.
41

  

Zasadniczym rysem moralności nowego człowieka jest wymiar 

eklezjalno-sakramentalny, gdyż Kościół uczestniczy w Tajemnicy Odkupienia. 

Jest „matką” rodzącą do nowego i nieśmiertelnego życia przez przepowiadanie 

i chrzest. W ten sposób nowe życie staje się życiem w Chrystusie wewnątrz 

rzeczywistości Kościoła. Kościół posłany jest przez Boga do narodów, aby był 

powszechnym sakramentem zbawienia. Głosi On Ewangelię wszystkim ludziom 

z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz nakazu swego Założyciela.
42

 

Biskup Szelążek mocno podkreślał podstawowe znaczenie świętości 

w życiu i misji Kościoła jako zbawczej wspólnoty. Uważał, że zadaniem 

                                                 
41

 Por. KK 48. 
42

 Por. DM 2; por. także, Jan Paweł II, RHm 20; tenże, RMis 43. 
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Kościoła jest kierowanie chrześcijan do ich ostatecznego i nadprzyrodzonego 

celu, za pomocą środków nadprzyrodzonych i boskich, które otrzymał od Jezusa 

Chrystusa. Kościół ma prowadzić dusze do nieba i pomagać w widzeniu kiedyś 

Boga twarzą w twarz. Należy do porządku nadprzyrodzonego i to z trzech 

powodów: jego początku, końca i środków, którymi się posługuje. Działa nie 

ze względu na jakieś idee, ale z miłości do Boga i człowieka.
43

 

Kościół charakteryzuje jedność i niezmienność. Spełnia on rolę stróża 

moralności chrześcijańskiej, przyczyniając się do leczenia ran zadanych 

ludzkości przez grzech i odstępstwa.
 
Wszystkie rzeczy duchowe i święte oraz 

nauka prawd chrześcijańskich, nauka o łasce, udzielanie sakramentów świętych 

należą wyłącznie do kompetencji Kościoła.
44

 

Głową Kościoła jest sam Chrystus, jego pierwszeństwo jest bezwzględne 

i żadnej innej instytucji nie może być poddany. Szacunek dla Kościoła i jedność 

z nim jest wyrazem stosunku względem samego Chrystusa.
45 

Czasami może się 

nasunąć wątpliwość w wierze, że w prezentowanej oficjalnie nauce jest wiele 

wątpliwych, nie dość uzasadnionych dogmatów, mimo to należy pewnie iść 

za głosem Kościoła, bo Jezus powiedział: kto nie słucha Kościoła, niech będzie 

jako poganin i celnik (Mt 18,17), a w innym miejscu: Kto was słucha, mnie 

słucha (Łk 10,16).
46

 Mocą wiary w Jezusa, Kościół tryumfuje nad pojawiającymi 

się błędami. Szuka ciągle, znajduje i oczyszcza zbłąkane dusze. Nauka Chrystusa 

                                                 
43

 W tym kontekście Ksiądz Biskup zwraca uwagę, że Kościół został założony, nie po to, aby dostarczać 

obfitych darów doczesnych, życia w dostatkach, by prowadzić do rozwoju przemysłu i handlu. Por. tenże, 

O społeczności religijnej, czyli kościelnej, MPP 11 (1916) nr 1, s. 13-16. 
44

 Por. tenże, Stosunek Kościoła do Państwa, MPP 11 (1916) nr 2, s. 51; por. także: tenże, List Pasterski 

z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości, list cyt., s. 12; tenże, Przemówienie podczas uroczystości 

otwarcia Papieskiego Seminarium wschodniego w Dubnie, MDŁ 6(1931) nr 10, s. 277; tenże, Łączność 

społeczności kościelnej i państwowej, MPP 11 (1916) nr 3, s. 77. Ks. Bp A. P. Szelążek wykazywał wiele 

troski o jedność w Kościele. Uważał, że najwyższą sprawą, którą powinien zająć się Sobór, jest sprawa 

nawiązania jedności Kościoła Wschodniego z Zachodnim. Por. tenże, Kłamstwa „Narodu”, PKat 45 

(1907) nr 35, s. 556; por. tenże, Zadania kazań ascetycznych, w: Syski A., Ascetyka Katolicka, Łuck 

1938, s. 3; por. tenże, List pasterski o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, Łuck 1926, s. 23. 
45

 Por. tenże, [O Kościele], [b.m.] 5.XII.1894, rps kaz., depozyt ABMK, s. 17; por. tenże, O społeczności 

religijnej, czyli kościelnej, art. cyt., s. 15. Cechą charakterystyczną duchowości Ks. Bpa A. P. Szelążka 

było autentyczne umiłowanie Kościoła. Wielu autorów zwracało uwagę na ten aspekt jego duchowości. 

Por. K. J. Kowalski, Mowa żałobna na pogrzebie śp. Ks. Biskupa Adolfa Szelążka, ODC 6 (1950) nr 6, 

s. 173-174; por. Kwiatkowski W., Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 

30.VIII - 1.IX.1927, MDŁ 2 (1927) nr 9, s. 662. Ks. B. Wyrobisz wspominał: „Ci, którzy znają bliżej 

niezmordowaną jego działalność wiedzą i rozumieją dobrze, z ilu trudnościami walczyć musiał, tak 

często krępowany za zbytek zapału i miłości Kościoła”. Tenże, J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup 

łucki. W dziesiątą rocznicę objęcia rządów, GK 43 (1936) nr 1, s. 12. 
46

 Por. A. P. Szelążek, Na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 14. 
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niezmiennie jest przechowywana w Kościele dla zbawiennego pożytku wiernych, 

dlatego człowiek powinien poznawać prawdy wiary i stosować je we własnym 

życiu.
47

 

 

art. 1. Sakramentalna droga rozwoju moralnego 

 

Całe misterium paschalne Chrystusa, uobecniane w sakramentach 

świętych jest ściśle związane z działaniem Ducha Świętego. Właśnie 

za pośrednictwem tych znaków obdarza On ludzi „nowym życiem”, wiążąc ze 

sobą Kościół, jako współpracownika w tym zbawczym dziele. Duch Święty 

sprawia, że Kościół czerpie siłę z Chrystusa, uczestniczy w Jego świętości, żywi 

się Jego łaską, wzrasta i podąża ku wieczności.  

W świetle powyższych przesłanek stawia się pytanie: jak Ks. Bp A. P. 

Szelążek wyjaśniał związek z Chrystusem, dokonujący się w życiu 

chrześcijanina, za pośrednictwem znaków sakramentalnych? 

W tym artykule pominięte zostaną sakramenty kapłaństwa i małżeństwa, 

ponieważ więcej uwagi zostanie im poświęcone w rozdziale trzecim. 

W sakramentach, będących owocem Paschy, urzeczywistnia się podwójny 

dynamizm: spotkanie Boga żywego w Jezusie Chrystusie z ludzkim działaniem 

Kościoła. Ukazując je jako znaki spotkania z Bogiem, Biskup Łucki podkreśla, 

że sprawowane przez Kościół sakramenty obejmują i uświęcają wszystkie etapy 

i ważne momenty w życiu chrześcijanina. Centralne miejsce zajmują sakramenty 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, które są jednocześnie jego fundamentem. 

Przez sakramenty człowiek otrzymuje łaskę od Chrystusa, w większym stopniu 

osiąga życie Boże i postępuje w kierunku doskonałej miłości. Wszystkie 

sakramenty zmierzają do tego, aby dokonało się w człowieku dzieło odkupienia.
48 

Zachęcając do prowadzenia regularnego i gorliwego życia sakramentalnego 

Ksiądz Biskup podkreśla, że „bez sakramentów nie ma łaski i zbawienia”
49

. 

                                                 
47

 Por. tenże, Na Uroczystość Oczyszczenia NMP (2), kaz. cyt., s. 9. 
48

 Por. tenże, Chrystus centrum życia, kaz. cyt, s. 2. Każde uobecnienie Boga przez sakramenty rozpala 

potrzebę głoszenia, działania i świadczenia o Bogu Żyjącym. Por. J. Szymański, Moralne wezwanie 

Sakramentu eucharystii, AK 99 (2007) nr 509, s. 526; por. KKK 1210, 1212. 
49

 A. P. Szelążek, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. LXXIII. 
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Chrzest jest pierwszym sakramentem, czyni on z człowieka syna Bożego 

i uzdalnia do uczestnictwa w pełni w istocie natury Bożej. Otrzymany w tym 

sakramencie dar świętości, chrześcijanin powinien rozwijać w dalszym życiu. 

W wielu pismach Księdza Biskupa można znaleźć przypomnienie, że chrzest 

zapoczątkowuje w człowieku życie nadprzyrodzone. Tajemnica sakramentu 

chrztu pozwala na ukrzyżowanie starego człowieka, w którym panowały 

i rządziły namiętności. Przez niego istota ludzka odradza się i wchodzi w nową 

rzeczywistość, która daje mu przystęp do zbawienia. Ten proces ma charakter 

stały i definitywny. Duch Święty uświęca człowieka, dając mu nowe życie 

i czyniąc go swoim mieszkaniem. Na zewnątrz wszystko pozostaje tak samo, ale 

wewnątrz zaczyna się nowe istnienie w Duchu Świętym. Chrzest udziela 

owoców płynących z krzyża i zmartwychwstania, wszczepia człowieka 

w społeczność Kościoła. Z powodu skutków grzechu pierworodnego jest 

konieczny dla wszystkich. Gładzi on grzech pierworodny oraz wszystkie złe 

uczynki przed chrztem popełnione. Niesie ze sobą dar przebaczenia, pojednania 

z Bogiem.
50 

 

Bierzmowanie jest nie tylko zwykłym potwierdzeniem obietnic chrztu. 

W pismach Biskupa Łuckiego jawi się jako znak pogłębiający świadomość 

eklezjalną i ewangelizacyjną wierzących. Duch Święty działa w Kościele 

i udziela tych samych łask, których udzielił uczniom w Wieczerniku. Przez 

bierzmowanie „konsekruje ochrzczonych”, wiąże ich ściślej z Kościołem. Stają 

się oni pełnoprawnymi członkami społeczności świętych. Uświęceni przez 

Ducha Świętego ponoszą osobistą odpowiedzialność, wynikającą z wyznawanej 

wiary. Dzięki oświeceniu umysłu i wzmocnieniu woli wierzący przemienia się 

wewnętrznie i od tej chwili staje się świadkiem Boga w świecie. Jednocześnie 

otwiera się na braci nieznających Ewangelii. Chrystus przez Ducha Świętego 

wzbudza ufność i obdarza pokojem. Dar mądrości pozwala osobie całkowicie 

zawierzyć Trójcy Przenajświętszej.
51 

 

                                                 
50

 Por. tenże, List do ks. J. Stepy, Zamek Bierzgłowski, 24. III. 1948, rps, depozyt ABMK, s. 4; por. 

tenże, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 3; por. tenże, 

Prymicje [b.m.r.], rps kaz. depozyt ABMK, s. 10. 
51

 Por. tenże, Bierzmowanie (1), Łuck, 5.VII.1925, rps kaz., depozyt ABMK, s. 1; por. tenże, 

Bierzmowanie (2), [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 4. Por. KK 11. 
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Sakrament Eucharystii zajmuje szczególne miejsce w życiu Kościoła. 

Odwołując się do prawdy o rzeczywistej obecności Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie, Biskup Łucki podkreślał: „Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko jest 

obecny w Kościele duchowo, jak to przyrzekł, jest obecny nadto realnie z ciałem, 

duszą i bóstwem w Najświętszym Sakramencie”
52

. Pierwszorzędnym celem Jego 

obecności jest podtrzymywanie życia nadprzyrodzonego w człowieku oraz 

wzmacnianie stanu duszy, który warunkuje życie wieczne w niebie. Człowiek nie 

jest w stanie zgłębić tej prawdy, która przewyższa możliwości jego rozumu. 

Najświętszy Sakrament jest bezpośrednim dziełem wszechmocy Chrystusa Pana, 

więc On tylko zapewnić może, że jest obecny pod postaciami chleba i wina. 

Wielokrotne potwierdzenie tej prawdy na kartach Nowego Testamentu 

zobowiązuje do uwierzenia w nią i przyjęcia jej bez wahania.
53 

 

Pasterz diecezji Łuckiej nie tylko nauczał, czym jest Eucharystia, ale sam 

dawał świadectwo swojej miłości i wiary w Jezusa Eucharystycznego. Powszechne 

powołanie ludzi do zjednoczenia i trwania w Chrystusie staje się możliwe dzięki 

Komunii świętej, która jednoczy ludzi czyniąc z nich braci. W bliskości 

z Jezusem potrafił tworzyć osobowe relacje z innymi twierdząc, że „spotykamy się 

nie na naszych drogach, ale w naszych duszach”
54

. Sprawując Eucharystię Kościół 

najgłębiej dotyka swojej tożsamości. Doświadcza braterstwa łączącego nie tylko 

tych, którzy obecnie pielgrzymują do domu Ojca. Przy ołtarzu łączy się 

z wszystkimi dziećmi Kościoła, również tymi, które już osiągnęły życie wieczne. 

Godne i jak najczęstsze przyjmowanie Chrystusa do swego serca stanowi 

zadatek osiągnięcia życia wiecznego. Sakrament Eucharystii włącza 

chrześcijanina w oblubieńczą miłość Chrystusa. Eucharystia jest ukazywana jako 

najbardziej czytelny znak świętości i miłości Kościoła. Jest ona bowiem nie tylko 

uobecnieniem wydarzeń paschalnych dokonanych przez Jezusa, ale także skupia 
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 A. P. Szelążek, Chrystus centrum życia, kaz. cyt., s. 1. Już Leon XIII wiązał sakrament Eucharystii 

z dążeniem do świętej czystości, które w Kościele katolickim rozwija się z dnia na dzień szerzej i 

obficiej. Papież dostrzegał wieki pożytek jaki płynie z Eucharystii dla całej ludzkości. Por. Leon XIII, 

MC. 
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 Por. A. P. Szelążek, [O Bożej obecności], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 1; por. tenże, Chrystus 

centrum życia, kaz. cyt., s. 1. 
54

 Tenże, [Cnoty], Konferencja do sióstr, San Remo, 1.V.1931, rps kaz., depozyt ABMK, s. 6. Społeczny 

charakter sakramentu Eucharystii ukazuje Benedyk XVI. Por. tenże, DCE 14. 
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w sobie życie Kościoła. W ten sposób staje się skutecznym środkiem uświęcania 

człowieka. Moc jej działania należy rozpatrywać w kontekście codziennego 

życia wierzących.
 55

 

Komunia święta pomaga w kształtowaniu silnego i szlachetnego 

charakteru. Kościół, który sprawuje Eucharystię wychowuje jednocześnie do jej 

głębszego przeżywania, uczy pracy nad sobą, zwalczania wad i odporności na złe 

wpływy. Jezus Eucharystyczny staje się źródłem energii człowieka, z Jego 

pomocą zdobywa on szlachetność myśli, czystość serca, moc charakteru 

i umiejętność poświęcenia się z miłości dla dobra bliźniego. On potrafi pociągać 

ku sobie dziecięce dusze, oświeca je nadprzyrodzonym światłem i napełnia siłą 

męstwa w dążeniu do świętości.
 56

 

Pasterz Łucki zwraca także uwagę na uzdrawiającą moc Eucharystii. Cuda 

opisane przez Ewangelistów nie należą do przeszłości, obecnie ta sama łaska 

uzdrawiania płynie z Tabernakulum. Szczególnie widoczny jest wpływ tego 

sakramentu w odniesieniu do ran i chorób duszy.
57

  

Spod działania Ducha Bożego nie jest wyłączony także sakrament 

pojednania. Wiąże się on bowiem ściśle z nawróceniem serca i pokutą, 

przyczynia się do zniszczenia grzechu i jego korzeni. Obok łaski przebaczenia 

udziela również nowych pomocy Ducha, czyli po prostu uświęca. Stan 

dziecięctwa Bożego, czystość duszy i zespolenie z Bogiem musi być 

utrzymywany przez ducha pokuty i oczyszczenie w sakramencie spowiedzi.
58
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 Por. A. P. Szelążek, Eucharystyczne duszpasterstwo wśród młodzieży, MDŁ 1 (1926) nr 1, s. 16-17. 

por. tenże, Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, MDŁ 3 (1928) nr 2, s. 72. Jan Paweł II dawał osobiste 

świadectwo o łaskach, jakich doświadczał przez adorację Najświętszego Sakramentu, dzięki niemu 
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eucharystycznej formy chrześcijańskiej egzystencji, chrześcijanin dochodzi do refleksji na temat 

moralnych energii, których ona dostarcza dla wsparcia autentycznej wolności. Por. tenże, SC 82. 
56

 Por. A. P. Szelążek, Do Wielebnego Duchowieństwa diecezji Łuckiej, Pismo okólne, Łuck, 4.V.1925, 

Łuck 1925, s. 1 por. tenże, Kazanie wygłoszone na kongresie Eucharystycznym w Pułtusku, kaz. cyt., 

s. 414-415. Benedykt XVI zwraca uwagę także na formację eucharystyczną dzieci. Zaleca, aby „były one 

wprowadzane w znaczenie i piękno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by było kultywowane ich 

zdumienie wobec Jego obecności w Eucharystii.” Tenże, SC 67. 
57

 Por. A. P. Szelążek Chrystus centrum życia, kaz. cyt., s. 4. Związek pomiędzy sakramentem pojednania 

a eucharystią ukazywali także inni autorzy: Zob. Jan Paweł II, RHm 20. Według Benedykta XVI „Miłość 

Eucharystii wiedzie do coraz głębszego docenienia sakramentu Pojednania.” Tenże, SC 20. Zob. N. Bux, 

Ścisła więź sakramentu Eucharystii i pokuty, ComP 25 (2005) nr 2, s. 47-63. 
58

 Por. A. P. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, kaz. cyt., s. 2; por. tenże, Człowiek 

nadnaturalny, Łuck, 18.XII.1933, rps kaz., depozyt ABMK s. 7. Grzech niszczy wnętrze człowieka 

zrodzonego z wody i Ducha. Wypacza w człowieku ochrzczonym obraz Chrystusa. Człowieka przez 
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Sakrament miłosierdzia Biskup Łucki łączy ściśle ze zmianą życia, określa go jako 

powrót do Boga. Oczyszczenie duszy i zerwanie z grzechem, oznacza wielkie 

zwycięstwo, daje zadatek szczęśliwej nieśmiertelności. Nie kończy ono jednak 

zmagań duchowych. Spowiedź i związane z nią nawrócenie nie polegają bowiem 

na jednorazowych aktach, są one raczej procesem, mającym na celu walkę 

z namiętnościami oraz pogłębienie życia wewnętrznego.
59

 W tej perspektywie 

gorąco zachęca do korzystania z sakramentu pojednania, tzn. do odkrywania 

oblicza Chrystusa miłosiernego. Sakrament pokuty uważa za jeden 

z najcenniejszych darów Bożych. Oczyszczenie sumienia przez spowiedź świętą 

jest „kamieniem węgielnym uodpornienia na niebezpieczeństwa duchowe”
60

. 

Poważna choroba należy do momentów delikatnych, a często również 

dramatycznych ludzkiego życia. Sytuacja własnej bezradności może 

przekształcić się w poważną pokusę nieufności, a nawet rozpaczy, którą 

wierzący powinien pokonać przez odnowioną decyzję wiary i ufne powierzenie 

się Bogu. Zagrożenie tak poważnym kryzysem, zdaniem Biskupa Łuckiego, 

wymaga pomocy sakramentalnej. Dar łaski pomaga choremu przeobrazić 

krytyczną nieraz sytuację własnego cierpienia w przestrzeń zbawienia. Głównym 

celem sakramentu namaszczenia jest duchowe dobro chorego. Zapewnia 

on lepsze życie, jeśli osoba wyzdrowieje lub szczęście wieczne w przypadku 

śmierci. Wyjaśniając prawdę, że sakrament ten jest przeznaczony dla każdej 

osoby cierpiącej, niezbędny natomiast dla umierających, Ksiądz Biskup 

przeciwstawia się ogólnemu trendowi ukazującemu sakrament namaszczenia 

jako pomoc dla umierających, przygotowanie do dobrej śmierci.
61

  

                                                                                                                                               
grzech pomniejsza własny projekt życia osobowego. Por. A. F. Gracia-Arguelles, Antropologiczny 

wymiar sakramentu pokuty: radykalne nawrócenie chrześcijanina grzesznika, ComP 25 (2005) nr 2, s. 33. 
59

 Por. Szelążek A. P., Na Wielkanoc, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 6. KKK 1428 pisze 

za Soborem Watykańskim II „kościół (…) Święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, 

nieustannie podejmuje pokutę i odnowę”. Autor artykułu nawiązuje do jedności miedzy sakramentem 

pokuty, a nawróceniem. Radykalne nawrócenie zakłada głęboką przemianę ludzkiej psychiki. 

Nie dokonuje się to jednak w sposób mechaniczny jest to proces osobistego dojrzewania, który dokonuje 

się w czasie. Por. A. F. Gracia-Arguelles, Antropologiczny wymiar sakramentu pokuty: radykalne 

nawrócenie chrześcijanina grzesznika, art. cyt., s. 37. 
60

 A. P. Szelążek, Pasterstwo względem żołnierzy, MPP 8 (1913) nr 10, s. 249-250; por. tenże, List 

pasterski do młodzieży, list cyt., s. LXVII. 
61

 Por. tenże, Uwagi o namaszczeniu chorych, wykł. 2, [b.m.r.], rps, ArST sygn. E/II-h, s. 1. 



 46 

Punkt wyjścia w rozpatrywaniu zagadnień dotyczących uświęcającego 

wpływu sakramentów dla Biskupa Łuckiego stanowi struktura kontaktu 

człowieka z Chrystusem za pośrednictwem znaków sakramentalnych. Żywa 

wiara i uczestnictwo w sakramentach świętych prowadzą człowieka do przyjęcia 

chrześcijańskiego stylu życia. Sakramentalne życie w Duchu Świętym jest 

przede wszystkim usilnym staraniem się o zachowanie miłości i o jej wzrost. 

Każdy sakrament przez działanie łaski stanowi szansę odkrycia i wzrastania 

w świętości życia według planu Bożego. 

 

art. 2. Widzialni świadkowie świętości Kościoła  

 

Święci są przedmiotem zainteresowania nie tylko nauk teologicznych, 

ale także medycyny, psychologii i historii. Żyli bowiem tak jak zwykli ludzie: 

kochali, czynili dobro, służyli innym. Ale święci istnieją także w wymiarze 

nadprzyrodzonym, w wieczności Boga. Efektem obecności świętych w kościele 

jest kult religijny.
62

  

Niszczenie prawdziwych ideałów sprawia, że jednym 

z najpoważniejszych problemów naszych czasów jest próba odbudowy wzorców, 

którymi mogą być tylko żywi, konkretni ludzie. Communio sanctorum uczy, 

jak żyć w prawdzie, na przykładzie doświadczeń świętych, którzy w ciągu 

historii, od Pawła z Tarsu począwszy aż po obecne dni, są świadkami 

autentycznego, jedynego, pełnego wyzwolenia człowieka.
63

 

W tym kontekście można postawić pytanie: Kogo Ks. Bp A. P. Szelążek 

zaliczał do świadków świętości Kościoła i jaką rolę im wyznaczał? 

Obiektywna świętość Kościoła konkretyzuje się, wyraża i przejawia 

w świętych, których Kościół zrodził jako Matka. Postępowi ludzkości powinni 

przewodzić święci, których dusze są związane z Bogiem więzami miłości. 

Szczególną rolę w historii zbawienia odgrywa Najświętsza Maryja Panna. 

Nawiązując do tej prawdy Ksiądz Biskup zauważa, że wśród aniołów można 

                                                 
62

 Por. T. Kaczmarek, Świętość kanonizowana, AK 99 ( 2007) nr 591, s. 229. 
63

 Por. H. De Lubac, O naturze i łasce, Kraków 1986, s. 151-153. 
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odnaleźć różne stopnie doskonałości, zależnie od zbliżania do Stwórcy. Podobnie 

wśród świętych można dostrzec różnorodność cnót i świętości, to jednak nie 

można znaleźć wśród nich takiej istoty, która byłaby tak samo bliska Stwórcy jak 

Maryja.
64

  

Ona swą wielkością, nigdy nie przysłania świętości Boga, oddawanie Jej 

czci zawsze prowadzi do większej chwały Bożej. „Główną regułą nabożeństwa 

względem Najświętszej Maryi Panny jest chwała Boża i nasze własne zbawienie. 

I gdybyśmy do Boga nie odnosili wszelkiej czci, jaką składamy Maryi 

i Świętym, byłby to akt czysto ziemskiej jakiejś miłości, nie religijny”
65

. Pomocą 

w dążeniu do świętości jest dziecięce nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. 

Dokonuje się to przez codzienne oddawanie się Jej opiece, modlitwę różańcową, 

umartwianie zmysłów, a przede wszystkim przez miłość okazywaną względem 

Jezusa Chrystusa.
66

 W tym kontekście Ksiądz Biskup wskazuje na szczególną 

relację Maryi z Jej Synem. Pisze: „tylko Bóg i Maryja może powiedzieć 

o Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej: Ten jest Syn mój”
67

.  

W pismach Biskupa Łuckiego można znaleźć wiele tekstów 

poświęconych ukazaniu wyjątkowej świętości Maryi. Zwraca uwagę, że Jej 

Poczęcie i całe życie było wolne od skazy grzechowej; ciało nie podlegało 

„burzy namiętności; dusza stała się naczyniem wybranym łask Bożych, 

małżeństwo - osłoną dziewictwa, narodzenie Pana Jezusa - wykwitem 

niewinności; śmierć sama - jakby snem krótkim, po którym nastąpił triumf 

Wniebowzięcia”
68

. Nie zatrzymuje się jednak na etapie podziwu. Przypomina, 

że Kościół ustanowił liczne uroczystości Najświętszej Maryi Panny, przede 

wszystkim po to, aby Ją naśladować. Nie tylko bowiem szczególne przywileje 

stanowią wielkość Maryi, ale także doskonałość cnót, których wzór w Swym 

życiu zostawiła.
69

 Ona najbardziej ze wszystkich stworzeń przeżyła prawdę 

                                                 
64

 Por. A. P. Szelążek, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], kaz. cyt., s. 2; por. tenże, Cierpienie skarbem 

chrześcijanina, Caritas 3 (1947) nr 1, s. 5. Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest 

święty. KKK 867. 
65

 A. P. Szelążek, Na uroczystość Oczyszczenia NMP (1), kaz. cyt., s. 2. 
66

 Por. tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. LXVII. 
67

 Tenże, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], kaz. cyt., s. 7. 
68

 Tamże. 
69

 Por. Tamże, s. 4; por. tenże, Na uroczystość Oczyszczenia NMP (1), kaz. cyt., s. 9. 
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powołania, z wielką miłością odpowiedziała na nieskończoną miłość Boga. 

Maryja jest nazwana błogosławioną, ponieważ wypełniła doskonale wolę Boga, 

wiernie wykonywała wszystkie obowiązki i współdziała z łaską.
70

 Ta wierność 

to droga, która jest otwarta dla każdego człowieka. Wszyscy chrześcijanie mogą 

również pilnie zachowywać przykazania Boże i kościelne oraz obowiązki 

odpowiednie dla każdego stanu. Nie chodzi tu o spełnianie głośnych czynów, 

Maryja była doskonałą w pełnieniu wszystkich nawet najmniejszych 

obowiązków i to właśnie stanowi jej wielkość. Całe życie człowieka składa się 

z małych chwil, z drobnych momentów, z nieznacznych obowiązków. I tak jak 

„ocean jest potężnym i majestatycznym, chociaż z małych składa się kropelek, 

tak wielkim będzie w oczach Bożych ten tylko, kto w pełnieniu małych swoich 

powinności jest doskonałym”
71

. 

Od Maryi człowiek powinien uczyć się doskonałej pokory. Ona chociaż 

była przeznaczona do najwyższych godności, unikała wszelkich zaszczytów, 

choć zasługiwała na wszystkie pochwały nie chciała ich przyjmować. 

Wzgardziła bogactwami, pomimo tego, że na swoich rękach nosiła władcę 

Narodów.
72

 

Biskup Szelążek określa Maryję „gwiazdą przewodnią”. Ona wie dokąd 

zmierzać, aby znaleźć Jezusa. Sama jako pierwsza przeżyła wiele cierpień 

i prowadzi ludzi do miejsca, w którym nie będzie już bólu i smutku. Potrzeba 

więc, aby wierni nie stracili nigdy z oczu tej „gwiazdy przewodniej”, 

aby wkraczali nieustannie w jej ślady.
73

  

Maryja jest także Pośredniczką łask. Tak jak Symeon za pośrednictwem 

Maryi mógł oglądać Chrystusa, podobnie każdy „kto chce znaleźć Jezusa 

                                                 
70

 Por. tenże, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], kaz. cyt., s. 5. 
71

 Tamże. 
72

 Por. A. P. Szelążek, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], kaz. cyt., s. 5-6. „Maryja jest wielka dlatego 

właśnie, że zabiega nie o własną wielkość, lecz Boga. Jest pokorna: nie chce być niczym innym jak 

służebnicą Pańską.” Benedyk XVI, DCE 41. 
73

 Por. A. P. Szelążek, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], kaz. cyt., s. 5, s. 4. Ojcowie Soborowi 

zwracają uwagę na świętość Kościoła urzeczywistnioną w NMP. W tym kontekście ukazują podstawową 

różnicę pomiędzy świętością Maryi a kondycją pozostałych chrześcijan. "Podczas gdy Kościół w osobie 

Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, 

chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości; 

dlatego wznoszą swoje oczy ku Maryi". KK 65. 
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powinien szukać Go w macierzyńskich objęciach Maryi”
74

. Matka Syna Bożego 

wstawia się w potrzebach, przeprasza za grzechy ludzi, wyprasza łaskę wiary, 

pomaga strzec się od wszelkich złych wyborów. Ona otaczała i otacza człowieka 

opieką w każdej chwili życia. Najświętsza Maryja Panna, codziennie wzywana 

jako Ucieczka grzeszników, dla wszystkich zachowuje matczyne serce, pełne 

miłosierdzia i współczucia. Przez Nią płyną wszystkie łaski.
75

 

Biskup Łucki odnosił się ze szczególną czcią do Matki Bożej i wierzył, 

że dzięki Niej człowiek jest w stanie wzrastać w świętości. Swoje przekonanie 

potwierdzał odwołując się do licznych cudów, które dokonały się za Jej 

wstawiennictwem w diecezji łuckiej.
76 

 

Nie tylko Maryja, ale całe szeregi świętych określał „żywymi pomnikami” 

cudownych nawróceń, którzy za sprawą łaski Bożej słyszeli w swym sercu 

zaproszenie do zmiany swego życia. W jednym ze swych kazań napisał: 

„Zdumiewano się nad świętych niewiast odwagą, których słabość i lękliwość 

wrodzona na głos religii w dziwne zamieniała się męstwo – a krwią stwierdzając 

miłość do Jezusa Chrystusa i jego religii, jasno okazywały, iż godne są 

wiecznego dziedzictwa, gdzie miały w niepojętej chwale powstać, przez zasługi 

Tego, który jest położony na powstanie wielu”
77

. Od przyjścia Chrystusa Pana, 

jakby dwie rzeki płyną do wieczności, istnieją obok siebie dwie kategorie ludzi – 

zarówno liczne, jak i krańcowo od siebie oddalone. Jedni żyją pod władzą 

namiętności, są jakby umarli, inni natomiast chronią się pod opiekuńczą władzą 

                                                 
74

 A. P. Szelążek, Na uroczystość Oczyszczenia NMP (1), kaz. cyt., s. 1. 
75

 Por. tenże, List Pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, 

Jednodniówka, Łuck, 3.X.1928, s. 4; por. tenże, [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], kaz. cyt., s. 6; por. 

tenże, Projekt listu z okazji 60-lecia kapłaństwa, Zamek Bierzgłowski, 28.V.1948, mps, AGCST, sygn 

APSZ Ab 4, s. 3; por. tenże, Nieustająca pomoc Maryi, Łuck, 26.V.1936, rps kaz., depozyt ABMK, s. 3. 

Pośrednictwo Maryi odnosi się zawsze do pośrednictwa Chrystusa. Zwykle ukazywano Maryję jako 

prowadzącą do Chrystusa albo Boga. Jan Paweł II ukazał macierzyńskie pośrednictwo Maryi w Duchu 

Świętym. Por. Jan Paweł II, RMat 9,10. Por. M. Ryba, Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w Duchu 

Świętym według enc. Jana Pawła II Redemptoris Mater, AK 146 (2006) nr 581, s. 19. 
76

 Por. A. P. Szelążek, Obraz cudowny Matki Boskiej w Łucku, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 1; 

por. tenże, Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Latyczowskiej w katedrze łuckiej, MDŁ 10 (1935) 

nr 12, s. 323. 
77

 Tenże, [Jezus znakiem sprzeciwu], kaz. cyt., s. 10. 
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Chrystusa. Wybór drogi zależy od człowieka, a więc powinien on kroczyć drogą 

cnoty, która nie większych wymaga ofiar nad drogę upadku.
78 

 

Święci mogą zmienić postać ziemi przez budujący wpływ, jaki mają 

na ludzi, jak też przez łaski, jakie mogą wyprosić. Święci są rzecznikami Boga, 

który na różne sposoby przemawia do ludzi. Są zatem niejako słowami, które 

Bóg wypowiada w historii dla dobra ludzkości. W każdej epoce Duch Święty 

posyła swoich świętych, którzy jako prorocy nowej ludzkości objawiają oblicze 

Boże i wskazują wszystkim drogę prawdy i zbawienia. Mówią oni o Bogu przez 

świętość swojego życia i swoich dzieł. Ich głos jest głosem samego Boga, 

dlatego ich świadectwo i wstawiennictwo umacniają wiarę i nadzieję Ludu 

Bożego.
79 

Biskup Łucki zauważał, że Bóg posyła ludzi, którzy na ziemi mają 

do spełnienia widoczną misję, która jest potrzebna na bieżące chwile. To wielkie 

posłannictwo i aktualność odkrywał w św. Teresie od Dzieciątka Jezus, ją też 

wybrał na patronkę swej diecezji.
80

 Święta Karmelitanka stała się jego osobistym 

wzorem do naśladowania. Podziwiał jej prostotę i ufność, jaką miała względem 

Boga.
81 

Te postawy uważał sekret wszelkich cnót. Widział w niej „model 

doskonałości, która najbardziej jest dopasowana do słabości natury ludzkiej 

dzisiejszych czasów”
82

. Zachęcał wiernych „Wstąpmy do jej szkoły. Droga 

                                                 
78

 Por. tenże, [Jezus znakiem sprzeciwu], kaz. cyt., s. 10; por. tenże, O łasce, kaz. cyt., s. 9. Szczególną 

misją świętych jest przybliżenie współczesnemu człowiekowi możliwości autentycznego spotkania 

i życia z Bogiem. Por. Benedyk XVI, SS 3. 
79

 Zdaniem Biskupa Szelążka, szczególnie wymownymi świętymi, objawiającymi miłość Boga byli: 

św. Paweł, św. Bernard, św. Franciszek i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Por. Tenże, List Pasterski 

o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 4; por. tenże, Drogi 

świętości, kaz. cyt., s. 6. Wiele uwagi w swym nauczaniu Ks. Biskup poświęcał innym świętym. 

W każdym z nich upatrywał specjalne atrybuty i wstawiennictwo. Ks. Bp A. P. Szelążek wspomina o 

następujących świętych: św. Józef, św. Małgorzata, św. Andrzej Bobola, św. Stanisław, św. Jerzy 

Frassati, św. Jan Kanty. Por. tenże, Uroczystości z powodu kanonizacji św. Andrzeja Boboli, MDŁ 13 

(1938) nr 5-7, s. 252; por. tenże, Cierpienie skarbem chrześcijanina, art. cyt., s. 2; por. także: tenże, List 

pasterski w dwusetną rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki, MDŁ 1 (1926) nr 2, s. 72; List 

pasterski do młodzieży, list cyt., s. LXVIII; [O Kościele], kaz. cyt., s. 14; Pismo postulacyjne w sprawie 

beatyfikacji bł. Jana z Dukli, b.m. 5.I.1948, mps, depozyt ABMK, s. 1; [Bojaźń Boża], [b.m.r.], rps kaz., 

depozyt ABMK, s. 13. 
80

 Ks. Biskup zauważa, że od chwili wyboru św. Teresy od Dzieciątka Jezus na patronkę diecezji życie 

katolickie rozwinęło się na Wołyniu. Por. tenże, List Pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 17; por. tenże, Projekt listu z okazji 60-lecia kapłaństwa, list 

cyt., s. 3. 
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 Por. tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. LXVI; por. tenże, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 

[b.m.r.], mps kaz., depozyt ABMK, s. 2. 
82

 Tamże. 
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dziecięctwa duchowego, którą ona nam wskazuje jest drogą najbardziej 

bezpieczną i najkrótszą, która prowadzi do Jezusa Chrystusa!”
83

.  

Święci, jak zauważa Ksiądz Biskup «chronią Kościół przed miernością». 

„Bóg cudowny w swych dziełach, a przede wszystkim w swoich świętych stawia 

nam przed oczyma wybrańców ze wszystkich klas społeczeństwa, charakterem 

i temperamentem bardzo się różniących. W ten sposób wspomaga naszą 

słabość”
84

. Wskazując przykład świętych, przypomina, że świętość heroiczna nie 

jest jakimś przywilejem ekskluzywnym, tylko dla ludzi wyjątkowych, 

o specjalnym temperamencie. Wezwanie Pana Jezusa: Bądźcie doskonali, jako 

i Ojciec Wasz niebieski jest doskonałym (Mt 5, 48) jest skierowane i odnosi się 

do wszystkich wiernych bez wyjątku.  

Wobec świadectwa świętych, człowiek wyraźnie uświadamia swą nędzę 

i sądzi, że nie jest zdolny do twardości życia, jaka ich doprowadziła do świętości. 

W celu uchronienia wiernych przed zniechęceniem Ksiądz Biskup używa 

porównania. Strzelający z łuku, gdy miał słabą cięciwę musiał mierzyć wyżej 

nad cel, bo strzała w biegu opadała nieco w dół. Podobnie czynić ma człowiek 

w dążeniu do celu, jakim jest świętość. Nie powinien się zbytnio obawiać 

przesady pod tym względem, ponieważ zgodnie z przysłowiem „łuk rwie się 

natężeniem, duch zaś tęgości zwolnieniem”
85

. Każdy ochrzczony nie mniejsze 

ma prawo do świętości, słabość powinna stać się zachętą do wznoszenia wyżej 

swych pragnień, aby przynajmniej niezbędnego dosięgnąć celu.  

 

W powyższym rozdziale postawiono za zadanie wydobycie z bogatej 

twórczości Ks. Bpa A. P. Szelążka zasadniczej idei przewodniej dotyczącej 

chrześcijańskiego rozumienia świętości. Szczegółowa analiza jego twórczości 

pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków.  

Życie, które przejawia się w doskonałości chrześcijańskiej jest odbiciem 

życia trynitarnego Boga. Celem objawienia Trójcy Świętej człowiekowi jest 

udostępnienie mu uczestnictwa w tym niezgłębionym Misterium. Chrystus będąc 
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 Tamże, s. 4. 
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 Tamże, s. 1. 
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 A. P. Szelążek, [Oziębłość], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 13. 
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„Objawieniem Ojca” staje się jednocześnie najdoskonalszym wzorem 

do rozwijania w człowieku „obrazu i podobieństwa Bożego”. Przylgnięcie 

do Chrystusa sprawia, że człowiek podejmie trud nowego życia. Chrześcijanin 

staje się „nowym człowiekiem” przez łaskę, usprawiedliwienie oraz inne dary 

pochodzące od Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego ma na celu 

doprowadzenie do ukształtowania się swoistej więzi pomiędzy Trójcą 

Przenajświętszą a człowiekiem. Świętość człowieka urzeczywistnia się zatem 

poprzez przebywanie w nim Boga, z którym obcuje on w codziennym życiu. 

Na tyle człowiek jest święty, na ile pozwala świętemu Bogu zamieszkać w sobie.  

Uświęcające działanie Chrystusa zyskuje swe przedłużenie w działalności 

Kościoła, którego celem jest doprowadzenie ludzi do zjednoczenia z Bogiem. 

W tym kontekście Biskup Łucki podkreśla znaczenie sakramentów, przez które 

Duch Święty umacnia, ożywia i kształtuje wspólnotę od wewnątrz. 

W chrześcijańskiej koncepcji świętości nie brakuje również miejsca 

dla Maryi, która pośredniczy w dziele Chrystusa. Matka Syna Bożego przez 

wyrażenie swej absolutnej zgody, najpełniej pozwoliła zamieszkać w sobie 

świętemu Bogu. Dzięki Jej wstawiennictwu wierzący otwierają się na łaskę i ma 

możliwości rozwijania w sobie życia nadprzyrodzonego. Prezentowane przez 

Kościół wzory życia wielu świętych, stają się inspiracją do życia pełnią Bożej 

miłości. Przypatrywanie się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa 

staje się pobudką do ciągłego szukania Niebieskiego Jeruzalem i poznawania 

najpewniejszej drogi wiodącej do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. 

 

 



 

 

 

Rozdział II 

 

Formacja chrześcijańska w kierunku świętości 

 

 

Kształtowania charakteru nie można ograniczyć tylko do strony moralnej 

życia ludzkiego. Jest to rzeczywistość, która łączy swoim wpływem wszystkie 

warstwy bytowe, które nadają piętno ludzkiej indywidualności. Wyciska ono 

pewne znamię na czynach ludzkich, jak też na życiu wewnętrznym. Silny 

charakter jest zakorzeniony w sile ducha, dlatego kształtowanie postaw 

moralnych musi być oparte na wartościach duchowych.
86

 Wychowanie obejmuje 

cały zakres ludzkiego życia fizycznego i duchowego, intelektualnego 

i moralnego, rodzinnego i społecznego, nie umniejszając go lecz doskonaląc 

według przykładu i nauki Chrystusa.
87

 W soborowej Deklaracji o wychowaniu 

chrześcijańskim Gravissimum educationis wychowanie jest ukazane jako 

kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku celu ostatecznego, a równocześnie dla 

dobra społeczności, której człowiek jest członkiem.
88

 

W rozdziale drugim chodzi o uzyskanie odpowiedzi na pytanie: na jakie 

elementy chrześcijańskiej formacji w kierunku świętości zwracał uwagę Ks. Bp 

A. P. Szelążek?  

W paragrafie pierwszym zostanie ukazana szeroko pojęta formacja 

duchowa. Szczególny akcent będzie położony na rozwój życia wewnętrznego 

                                                 
86

 Por. J. Bagrowicz, Rola rodziny w religijno-moralnej edukacji młodzieży, AK 99 (2007) nr 591 s. 228. 
87

 Por. Sobór Watykański II, wprowadzenie do DWCH. Problematyka odnosząca się do wychowania 

poruszana jest w wielu dokumentach papieskich. Można do nich zaliczyć: enc. Arcanum Divinae 

Sapientiae Leona XIII, o wychowaniu rodzinnym, enc. Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu 

młodzieży Divini illius Magistri, enc. Piusa XI Casti Connubii. Istotny wkład wniósł Sobór Watykański 

II w konstytucji o kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes oraz deklaracja o chrześcijańskim 

wychowaniu Gravissimum educationis. Po Soborze wiele uwagi wychowaniu poświęcił Jan Paweł II 

w adhortacji Familiaris consortio i enc. Evangelium vitae. Por. J. Bagrowicz, Rola rodziny w religijno-

moralnej edukacji młodzieży, art. cyt., s. 226. 
88

 Por. DWCH 6. 
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i wzrastanie w cnotach. Zapoznanie się z tą problematyką pozwoli przejść 

do kolejnych paragrafów, w których przedstawiona zostanie formacja 

intelektualna i społeczna. 

 

 

§ 1. Formacja duchowa 

 

Głównym zadaniem edukacji religijnej jest branie na poważnie religijnych 

i duchowych kwestii i ludzkości w procesie pedagogicznym.
89

  

Biskup Szelążek w swych rozważaniach zwracał uwagę na formację jaką 

powinien przejść każdy chrześcijanin, aby nauczyć się żyć w ścisłej i nieustannej 

łączności z Ojcem. Choć w swej istocie Bóg stworzył człowieka i On pracuje nad 

jego uświęceniem, jednak człowiek musi w tym dziele współpracować.
90

  

 

art. 1. Rozwój życia wewnętrznego 

 

Podejmując zagadnienia związane z rozwojem życia wewnętrznego, 

Ksiądz Biskup wychodzi od spostrzeżenia, że naturą życia jest dynamizm, 

nieustanna potrzeba rozwoju. Życie ludzkie zaczęło się w pewnym punkcie 

i chwili, przestrzeni i czasu. Mogłoby się nie zacząć, lecz raz poczęte nie ma już 

końca. Dzieli się ono na dwie odrębne części, materialną i duchową - 

nieśmiertelną. Dusza posiada odrębne życie, które otrzymuje od wyższego 

źródła, którym jest Bóg. Ciało zespolone z duszą zaczyna wzrastać, czuć 

i działać. Bez niej nie może spełniać czynności zupełnie duchowych, jak myśl, 

wola, praca intelektualna, objawy wyższego życia, wyrażone w sprawiedliwości, 

dobroci, szlachetności. Człowiek ma prawo i obowiązek utrzymania, rozwijania 

i udoskonalania jednej i drugiej części. Powinien zdobywać środki niezbędne 

do życia, przez przemienianie materii w dobrobyt ludzki. Jego obowiązkiem jest 

też troska o życie wyższe, duchowe i moralne.
 
Biskup Szelążek podkreśla, 
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 Por. J. Van Der Vloet, miejsce religii w wychowaniu-na rzecz religijnego wychowania w szkole, ComP 

26 (2007) nr 3, s. 34. 
90

 Por. A. P. Szelążek, [O Bożej ekonomii zbawienia], art. cyt., s. 5. 
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że w życiu człowieka wierzącego wielką wartość mają te czyny, które wypływają 

z życia wewnętrznego. Człowiek, który nie dba o rozwój sfery duchowej nie 

będzie w stanie wydawać dobrych owoców, ani dla dobra ogółu ani dla siebie.
91

 

Łaska Boża uprzedza rozwój wewnętrzny człowieka i nadaje kształt 

duszy. Człowiek, który żyje w łasce jest przyjacielem Boga i cząstką 

mistycznego Ciała Pana Jezusa, jest on także Jego przedstawicielem, ponieważ 

najmniejszymi nawet mało znaczącymi czynami sprowadza błogosławieństwo 

na współbraci i na siebie. Miłość Boga jest jednak doskonalsza, wieczna, jak sam 

Bóg jest wieczny i niezmienny. Miłując człowieka Bóg kocha także jego czyny. 

Celem najwyższej moralności naturalnej i nadnaturalnej jest podobieństwo do 

Boga.
92 

 

O niezmiennej miłości Boga świadczy fakt, że gdy człowiek porzuca 

łaskę, Jezus spieszy na pomoc uprzedzając nawrócenie grzesznika. Budzi w nim 

najpierw poznanie duchowego ubóstwa. Łaska działająca na duszę grzesznika, 

nie sprzeciwia się wolnej woli człowieka. Pociąga jego serce do Siebie i zachęca 

do zmiany życia, dając siłę do podniesienia się z największego upadku. 

Nawrócenie w życiu człowieka jest momentem przełomowym, nowym aktem 

łaski usprawiedliwiającej. Biskup Szelążek porównuje je do wskrzeszenia 

Łazarza. Przez sakrament pokuty i pojednania Chrystus daje możliwość 

przywrócenia łaski, która jest warunkiem osiągnięcia nieśmiertelności.
93

 

Pierwszym skutkiem łaski powinno być złamanie namiętności 

i umartwienie ciała. W życiu jednak czasami dzieje się inaczej, człowiek zamiast 

wzmacniać się łaską i zwalczać pokusę, opanowywany zostaje przez 

namiętności. Za każdym razem, kiedy człowiek wraca do Boga, zostaje 

umocniony na nowo łaską i kroczy śladami Chrystusa. Współpraca z łaską Bożą 

pozwala prowadzić życie nadnaturalne i jednoczyć wszystkie energie duchowe 
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 Por. tenże, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, kaz. cyt., s. 1; por. także: tenże, O wypoczynku 
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 Por. tenże, Na dzień „Wielkiej Nocy”, kaz. cyt., s. 14; por. tenże, O łasce, kaz. cyt., s. 4 – 15. 
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już tu na ziemi.
94 

Jeżeli więc wierzący oddaje się miłości tego świata, nie żyje jak 

odłączony od niego, gubi już łaskę i główną cechę chrześcijaństwa. Ksiądz Biskup 

zauważa, że życie nie jest wolne od pokus, które sprowadzają grzech na 

człowieka i niszczą łaskę Bożą. Prawdą jest, że nie ma człowieka, który by nie 

podlegał pokusom. Człowiek powinien oczekiwać łaski Bożej, ale najpierw 

powinien unikać wszystkiego, co może zrodzić zagrożenie. Pokusy można 

mężnie zwyciężać przez post i modlitwę. Łaska Boża jest pomnażana w sercach 

ludzi przez słuchanie Słowa Bożego i dobre uczynki.
95 

„Każdy bowiem grzech, 

chociaż najlżejszy jest ustępstwem dla jakiejś złej skłonności, im zaś więcej 

popełnia człowiek niewierności, tym więcej nakłada na siebie pęt, to jest 

niepożądanych pragnień i nic dziwnego, że wpada w pewien stan odrętwienia 

i nieudolności do dobrych uczynków”
96

.  

Modlitwa i dobrowolne umartwienia są ważnymi środkami w walce 

ze złem.
 
Trwanie na modlitwie nie oznacza, że człowieka będzie wolnym od 

pokus, bo szatan gwałtownie uderza, gdy widzi, że człowiek gorliwie służy 

Bogu.
97

 Modlitwa jest obowiązkiem naturalnym człowieka i jednym z warunków 

do osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. Na niej opiera się całe 

życie duchowe i praca wewnętrzna. Na modlitwie dusza się rozwija, umysł 

potrafi spojrzeć na życie z wyższego punktu, a wola umacnia się na moment 

walki i prób życiowych. Na ile człowiek będzie umiał oddawać się modlitwie, 

nawiązując w niej autentyczną relację z Bogiem, na tyle każdy wykonywany 

przez niego obowiązek będzie miał wymiar nadprzyrodzony. „Modlitwa jest 

kamieniem próbnym wartości człowieka”
98

. Ona powinna nadawać wartość 

czynom zewnętrznym. W przeciwnym razie stanie się jedynie mechanicznym 

wykonywaniem obowiązków. „Czyn modlitewny nie jest pustym aktem 
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 Tenże, [Znaczenie modlitwy], [b.m.r.], rps, konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 1-2. 
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myślowym, ale dziełem twórczym, to klucz do skarbnicy Bożej, z której 

Opatrzność pozwala czerpać obficie”
99

. 

Warunkiem niezbędnym, podstawą pomyślnej walki duchowej jest 

głębokie przeświadczenie o swej słabości i całkowita ufność w pomoc Bożą. 

W tym kontekście Ks. Bp A. P. Szelążek zachęcał wiernych: „Pan Jezus 

z miłości dla nas, nie z własnej potrzeby walczył, płaćmy, więc miłością 

za miłość, kochajmy Pana Jezusa, a łatwo i broń znajdziemy przeciwko pokusom 

i nie ulękniemy się żadnej dla Niego pracy, żadnej ofiary, żadnej walki”
100

. 

Konieczność dokonywania wyborów jest nieunikniona z powodu istnienia 

grzechu, którego powodem jest przede wszystkim lekceważenie zła, 

i lekkomyślne dopuszczanie do siebie grzechów lekkich. Człowiek powinien 

strzec się grzechów powszednich . Jeżeli grzech jest chorobą duszy, najłatwiej ją 

zwalczyć w początkach, nie wtedy, gdy obejmie całą osobę. Grzech niszczy 

moralną naturę człowieka, zaczyna przesłaniać prawdę tak, że człowiek staje się 

niezdolnym do rozumienia rzeczy Bożych. Należy strzec się zarówno grzechów 

powszednich jak i śmiertelnych, ponieważ to stanowi przedsmak szczęścia 

wiecznego. Grzech śmiertelny od powszedniego różni się tym, że śmiertelny jest 

nienawiścią względem Boga, powszedni nadwyrężeniem przyjaźni, „śmiertelny 

jest śmiercią duszy – powszedni ciężką jej chorobą, śmiertelny jest ucieczką 

z domu Ojca – powszedni oddaleniem się od jego serca”
101

. Biskup Szelążek, 

w swych przemyśleniach powołuje się na, naukę św. Tomasza z Akwinu, według 

którego grzech śmiertelny sprzeciwia się przeznaczeniu człowieka. Natomiast 

grzech powszedni przez złe użycie środków powstrzymuje osiągnięcie celu, 

do którego powinien zaprowadzić.
102

  

Człowiek oddala się od Boga, gdy przestaje zwracać uwagę na życie 

wieczne, a stosunek do Boga mierzy korzyścią doczesną. Liczą się dla niego 

tylko ziemskie interesy, a zaniedbuje obowiązki religijne. Takiemu człowiekowi 

teraźniejszość zasłania spojrzenie na sprawy wieczności. Biskup Łucki ma 

                                                 
99
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świadomość, że dopóki człowiek żyje na ziemi przechodzi okresy prób i walk 

wewnętrznych, jest to też czas zdobywania zasług. Należy rozeznawać, czy jest 

się na właściwej drodze, ponieważ w tej walce chodzi o wygranie wieczności, 

o rzecz której nie można naprawić, gdy ją człowiek utraci. Chodzi o odwieczną 

przyszłość, którą rozstrzygamy własnymi czynami.
103 

Życie człowieka powinno 

być budowane na Chrystusie. Ten kto z dala od Chrystusa chce układać własne 

życie i dbać o wszelkie dobro wewnętrzne, będzie błądził. Człowieka może 

zniszczyć grzech, który jawi się jako odrobina słodyczy a w istocie marnotrawi 

wszystkie dobra moralne.
 104

 

Dbając o rozwój życia wewnętrznego Biskup Szelążek zauważał dwa 

rodzaje pokus, na które jest narażony człowiek, jedne są niedobrowolne, czyli te, 

z którymi przykład walki dał Jezus na pustyni oraz pokusy dobrowolne, które 

wynikają z zepsutej natury ludzkiej. W pokusach dobrowolnych jedynym 

ratunkiem jest natychmiastowa ucieczka. W pokusach niedobrowolnych 

człowiek otrzymuje łaskę od Boga do walki, jednak łaska może okazać się 

bezskuteczna, jeśli człowiek nie zechce podjąć trudu, by ją zwalczyć. Istnieją 

trzy źródła pokus: świat, szatan, i ciało człowieka. Pokusy te wykorzystał szatan 

kusząc Jezusa na pustyni. W pierwszej pokusie poruszył ciało, następnie pychę 

i chciwość. Człowiek daje się zwieść wchodząc w dialog z pokusą, przechodząc 

przez cztery ich stopnie, przez pomyślenie, upodobanie, poruszenie serca i czyn. 

Jeżeli człowiek pozna, czym Jezus zwyciężył te pokusy, sam nauczy się je 

oddalać.
105

 

Nie uleganie pokusom może stać się okazją do postępu. Biskup Łucki 

zauważa: „Pan Jezus zwyciężył szatana, ale mu pozwolił jeszcze kusić ludzi dla 

własnego ich dobra. Starł głowę węża piekielnego, ale nie odebrał mu reszty 

                                                 
103

 Por. tenże, [Cel Zmartwychwstania], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 2; por. tenże, Oddajemy 

się Bogu, kaz. cyt., s. 6; por. tenże, Chrystus centrum życia, kaz. cyt., s. 7. 
104

 Por. tenże, O stanie grzechu i o stanie łaski, kaz. cyt., s. 1. 
105

 Por. tenże, [Zwyciężanie pokus], kaz. cyt., s. 12.; por. tenże, Na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 

kaz. cyt., s. 9, por. tenże, O pokusach, kaz. cyt., s. 3. Jezus odpowiadając szatanowi, zostawił naukę dla 

ludzi, które stały się wskazówką i przykładem w jaki sposób każdy chrześcijanin dążący do świętości ma 

walczyć ze złem. Postawa Jezusa podkreśla kilka postaw, które mogą stanowić skuteczną broń. Należą do 

nich zaufanie Bogu i Jego opatrzności, posłuszeństwo woli Bożej, autentyczna pokora, życie słowem 

Bożym, modlitwa oraz odważne odrzucenie podszeptów szatana. Por. F. Mickiewicz, A. Stawicki, 

Metody szatana oraz sposoby walki z nim w świetle kuszenia Jezusa na pustyni, ComP 26 (2006) nr 1, 

s. 86. 
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życia, zwyciężył i starł jego potęgę, nie dlatego aby nas uwolnić od uciążliwych 

zapasów, ale żeby Swym przykładem, zachęcić nas do wytrwałości w tej walce, 

która jest niezbędnie potrzebną w tym życiu”
106

. W życiu duchownym nie ma 

cierpliwości bez utrapień, pokory bez upokorzeń, posłuszeństwa bez łamania 

swej woli, nie ma zwycięstwa bez walki. Człowiek w cierpieniu 

się wydoskonala. Potwierdzenie tej prawdy znajduje w pismach św. Małgorzaty 

Alacoque, która wyrażała przekonanie, że: „Życie bez cierpienia jest nieznośne. 

Całe szczęście polega na zdolności znoszenia cierpień”
107

. 

Ukazując znaczenie formacji duchowej dla rozwoju osoby, Ksiądz Biskup 

szczególną uwagę zwraca na potrzebę trwania w łasce uświęcającej. Zagadnienie 

łaski zostaje przedstawione w kontekście egzystencjalnych wyborów człowieka. 

Przez ten dar człowiek łączy się z Chrystusem. Tym samym zyskuje możliwość 

uczestnictwa w życiu Bożym. Dzięki niej może on dążyć do realizacji pełnej 

godności, a dokonuje się to przez zjednoczenie swej woli z wolą Boga. Łaska jest 

więc koniecznie potrzebna do zbawienia, które jest świętością. Doskonałość 

to długotrwały wysiłek, na który składa się praca Boża w duszy i współpraca 

człowieka z łaską. Ważną rolę odgrywa tu walka duchowa i modlitwa. 

 

art. 2. Praktyka cnót 

 

Cnota w etyce utożsamia się przede wszystkim z prawością charakteru 

oraz z trwałym nastawieniem, które usprawnia do czynienia dobra i duchowego 

samodoskonalenia.
108

 Osiągnięcie więc właściwych cnót moralnych było zawsze 

ważnym zadaniem każdego człowieka i pomocą w spełnianiu zadań ciążących na 

nim.
109
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 A. P. Szelążek, [Zwyciężanie pokus], kaz. cyt., s. 3-4. 
107

 Cyt, za: tenże, List do ks. Feliksa Sawickiego, Łuck, 9.X.1944, rps, ArWO, sygn. I II/4a, s. 1. 
108

 Por. A. Kobyliński, Cnota odwagi, ascezy i milczenie według R. Guardiniego, AK 100 (2008) nr 594, 

s. 310. Według KKK „Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, które regulują czyny człowieka, porządkują 

uczucia i kierują postępowaniem, zgodnie z rozumem i wiarą. Pomagają prowadzić życie moralnie dobre, 

ich celem jest upodobnienie się do Boga”. Tamże 1804. Zob. także: KKK 18012 – 1813. 
109

 Por. J. Bagrowicz, Rola rodziny w religijno-moralnej edukacji młodzieży, art. cyt., s. 227. 
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W świetle powyższych przesłanek należy postawić pytania: Na jakie cnoty 

zwracał szczególną uwagę Ks. Bp A. P. Szelążek?  

Analizując jego pisma można zauważyć, że posługuje się on znaczeniem 

cnoty zarówno w ujęciu ściśle teologicznym, jak i potocznym. Zgodnie 

z tradycyjną nauką Kościoła wyróżnia cnoty teologalne, odnoszące 

się bezpośrednio do Boga oraz cnoty kardynalne, wokół których grupują 

się pozostałe cnoty. 

Biskup Łucki wyraża przekonanie, że w duszy człowieka istnieje 

naturalne poczucie cnoty. Zostało ono jednak zamazane przez grzech 

pierworodny i jest nieustannie zagłuszane przez grzechy osobiste. W wyniku 

powstałego nieładu moralnego, umysł utracił pewną świadomość prawdy, wola 

zaś pełną dążność do cnoty. W osiągnięciu cnót i dostąpieniu zjednoczenia 

z Bogiem pomaga człowiekowi unikanie grzechów powszednich. Każdy grzech 

wielki czy mały jest wyrazem nieposłuszeństwa i samowoli względem Boga. 

Nawet najwznioślejsze akty cnót i pobożności, jeśli są spełniane w grzechu 

nie mogą przynieść korzyści duchowej. Jako poważne zagrożenie Ksiądz Biskup 

spostrzega oziębłość, która pozbawiając czujności, osłabia w człowieku cnotę.
110

  

Źródłem wszelkich cnót jest sam Bóg, który prowadzi chrześcijan do 

świętości. Dzięki łasce człowiek wchodzi na nieznane dawniej wyżyny 

doskonałości, niedostępne obecnie dla ludzi mało zespolonych z Bogiem, 

uzdalniając na przykład do miłości nieprzyjaciół. Zachęcając do częstego 

praktykowania różnych aktów cnót, Biskup Szelążek zaznacza, że „żadna cnota nie 

żyje inaczej jak w atmosferze czynu, czynem oddycha”
111

. Cnoty wlane, wraz 

z łaską uświęcającą, nie są „martwym skarbem” w duszy, one dodają sił 

człowiekowi i umożliwiają postęp w życiu duchowym i doczesnym.
112

 

Objawem zamieszkania Boga w duszy człowieka są cnoty teologalne, 

które stanowią „substancję” życia chrześcijańskiego. Jedną z nich jest cnota 

                                                 
110

 Por. A. P. Szelążek, O grzechu powszednim, kaz. cyt., s.2-4; por. także: tenże, Na uroczystość św. 

Jana Kantego, [Petersburg] 2.XI.1892, rps kaz., depozyt ABMK, s. 1; tenże, O stanie grzechu i o stanie 

łaski, kaz. cyt., s. 3; tenże, [Nagroda sprawiedliwych], [b.m.r.]. rps kaz, depozyt ABMK, s. 14. 
111

 Tenże, Królestwo Boże, kaz. cyt., s. 4. 
112

 Por. tenże, Królestwo Boże, kaz. cyt., s. 6; por. także: tenże, Miłość Boża, [b.m.r.], rps kaz., depozyt 

ABMK, s. 1; tenże, Nieustająca pomoc Maryi, kaz. cyt., s. 6; tenże, Nowy człowiek według myśli 

Chrystusa, kaz. cyt., s. 2; tenże Człowiek nadnaturalny, kaz. cyt., s. 6. 
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wiary, określona jako „fundament” życia chrześcijańskiego. Jej światło daje 

niezachwianą pewność w zakresie poznawania Boga i Jego Miłości, uczy 

co należy czynić w życiu, a czego unikać. To ciągłe i nieustanne zawierzanie się 

Bogu oraz Jego nieskończonemu Miłosierdziu.
113

 

Pasterz Łucki zwraca uwagę na potrzebę rozwijania żywej wiary 

w sercach ludzi wierzących, ponieważ jej skutkiem jest doskonałe poddanie się 

woli Bożej, a więc prawdziwa doskonałość chrześcijańska. Osoba wierząca 

posiada pewność, że jest w sposób szczególny umiłowana przez Boga. Dzięki 

temu przekonaniu bez obawy może budować swe szczęście, nie tylko w życiu 

przyszłym, ale i doczesnym. Cnota wiary wzmacnia pozytywny stosunek 

człowieka do Boga i uzdalnia do życia i dzielenia się miłością w swoim 

środowisku. Potrzeba potwierdzania wiary czynami, wynika z faktu, że wiara bez 

uczynków jest martwa (por. Jk 2, 17). Dobre uczynki podtrzymują tę cnotę, 

sprawiają jej wzrost, a nawet czynią ją nieśmiertelną. Prawdziwej wiary nie jest 

w stanie nic zniszczyć, ani prześladowanie, ani nieszczęścia, one raczej ją 

wzmacniają. Dla zachowania cnoty trzeba być zdolnym do ofiar ze swych 

upodobań, spokojnie wziąć na barki niejeden krzyż, ciężko pracować.
114

 

Świadomy wielkiego znaczenia cnoty wiary w rozwoju życia moralnego, 

Ksiądz Biskup wyraźnie wskazuje, że istnieją niebezpieczeństwa, które mogą 

osłabić lub zniszczyć wiarę. Tymi zagrożeniami są: brak modlitwy, 

zaniedbywanie przystępowania do sakramentów świętych, szczególnie 

do sakramentu pokuty. Kolejnym powodem osłabienia wiary jest nieznajomość 

prawd wiary. Do niewiary prowadzi przede wszystkim życie niemoralne. 

                                                 
113

 Por. tenże, Istota Królestwa Bożego, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 1; por. tenże, 

Doskonałość, kaz. cyt., s. 1; por. tenże, Na uroczystość św. Jana Kantego, kaz. cyt., s. 4. Autor artykułu 

prezentuje myśl J. Ratzingera, który w swej nauce cały byt ludzki ukierunkowuje na Boga Trójjedynego. 

Ukazuje, że całe sedno wiary chrześcijańskiej tkwi w oddaniu Bogu całego swego życia. Por. M. 

Kowalczyk, Wyznanie Boga Trójjedynej miłości jako model życia chrześcijańskiego według Josepha 

Ratzingera, ComP 26 (2006) nr 2, s. 146. 
114

 Por. A. P. Szelążek, Osłabienie wiary, Płock, 15.II.1896, rps kaz., depozyt ABMK s. 1, 14; por. także: 

tenże, List do ks. Feliksa Sawickiego, Łuck 25.X.1944, rps, ArWO, sygn. I II/4a, s. 1; tenże, Oświata, 

[b.m.] 1910, rps kaz., depozyt ABMK, s. 12, 14; tenże, Królestwo Boże, kaz. cyt., s. 4; tenże, 

O Opatrzności, [b.m.] 1897, rps kaz., depozyt ABMK, s. 16. Według papieża Piusa XII wiara otwiera 

bramę do tajemnic życia Bożego; daje nam nadzieję szczęśliwości niebieskiej. Por. Pius XII, FD. Zob. 

także: Benedykt XVI, Wiara pomaga widzieć życie tak, jak je widzi Bóg, spotkanie z osobami 

niepełnosprawnymi w Seminarium św. Józefa, Nowy Jork 19.IV.2008, OsRomPol 29 (2008) nr 6, s. 20; 

tenże, Prośmy Ducha, abyśmy mogli każdego dnia wzrastać w świętości, Msza w katedrze św. Patryka, 

Nowy Jork 19.IV.2008, OsRomPol 29 (2008) nr 6, s.19. 
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Człowiek wybierając grzech oddala się od Boga, przez co traci łaskę wiary. 

Wiara nie rozwija się bez stanu łaski i zgodności życia z jej wskazaniami, 

a człowiek bez wiary nie potrafi odpowiedzieć na działanie Boga w jego życiu. 

Życie, w którym człowiek kieruje się tylko rozumem jest życiem pogańskim. 

Do swej pełni bezwzględnie potrzebuje nadprzyrodzonego światła wiary 

chrześcijańskiej.
115

 

Analizując pisma Księdza Biskupa, można spostrzec, że wiarę w Boga, 

porównuje on do przyjaźni i ostrzega: „rwie się przyjaźń pomiędzy ludźmi, gdy 

się rzadziej widują i nie wymieniają swych myśli. Nic dziwnego, że zrywa się 

nasza łączność z Bogiem, gdy o Nim nie pamiętamy i nie słyszymy (…) tu się 

nie kończy proces słabnięcia wiary. Umysł ogołocony ze znajomości Boga nie 

pozostaje czysty jak biały arkusz papieru; na nim wpisuje swoje nazwisko kto 

inny”
116

. 

Ukazanie życia wiary jako owocu religii chrześcijańskiej, wynika 

z uwzględnia jej wspólnotowego charakteru. Wierzyć, to kroczyć razem z ludem 

Boga, dzielić z nim drogę, oczekiwanie, cel. Oznacza to również posłuszeństwo 

Magisterium Kościoła, które posiada misję Chrystusa do interpretacji słowa 

Bożego w zakresie wiary i moralności.
117

  

Kolejną cnotą potrzebną do wzrastania na drodze świętości bez wątpienia 

jest nadzieja. Ściśle złączona z wiarą, ma za przedmiot zbawienie człowieka 

i jest źródłem pokoju wewnętrznego. Przewodzi jej Duch Święty. W pismach 

Biskupa Łuckiego nadzieja jest przedstawiana jako rodzaj postawy ludzkiej, pod 

wpływem której człowiek dąży do osiągnięcia najwyższego dobra, przez które 

czuje się pociągany i w którym szuka swego spełnienia, szczęścia. 

To ukierunkowanie jest bardzo ważne we wzroście duchowym osoby.  

Nadzieja wiąże się z adopcją i z darem przybrania za synów (por. Rz 8,17-

19, 29). To wywyższenie osoby, będące przedmiotem nadziei, nie zostało jeszcze 

w pełni objawione. Aktualizuje się ono po linii podobieństwa do Boga, staje się 
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 Por. A. P. Szelążek, Osłabienie wiary, kaz. cyt., s. 3-4, 12-14; por. tenże, Człowiek nadnaturalny, kaz. 

cyt., s. 6. 
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 Tenże, Osłabienie wiary, kaz. cyt., s. 9. 
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 Por. tenże, List pasterski o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, list cyt., s. 13; por. tenże, Leon 

XIII, [b.m.] 28.II.1903, rps kaz., depozyt ABMK, s. 2. 



 63 

możliwe w Chrystusie zmartwychwstałym. Wymaga całkowitego zaufania 

ze strony człowieka, aby powierzając Bogu swoje życie, miał absolutną pewność, 

że On pragnie współpracy w drodze do osiągnięcia zbawienia.
 118

  

Chrześcijańska nadzieja określana jako skarb, źródło szczęścia i radości 

stanowi istotny przymiot chrześcijanina. Jej wzrost jest uzależniony od troski 

o czystość duszy i dobro bliźniego. Pogłębiając ten aspekt nadziei Ksiądz Biskup 

stwierdza, że osoby świadczące miłosierdzie doskonalą cnotę nadziei. Pochylają 

się one bowiem nad drugim człowiekiem i wspierają go w kroczeniu drogą 

zbawienia. Żyć w nadziei oznacza bowiem troszczyć się o wspólnotę w ludzie 

Bożym oraz świadczyć w prawdzie i wierności o miłości jaką Pan Bóg ma do 

ludzi.
119 

 

Największą próbą nadziei jest zmęczenie opóźnianiem się przyjścia Pana 

i doświadczaniem wzmagającej się potęgi zła. Człowiek powinien starać się 

nigdy nie tracić nadziei, ponieważ co niemożliwe jest w oczach ludzkich, 

możliwe jest dla Boga.
 
Kto ufa, przeciwstawia się przeciwnościom, zabiega, 

by żyć umiłowanym i upragnionym dobrem. Utwierdzona cnota nadziei, 

w najtrudniejszych sytuacjach, okazuje najwyższą mądrość Bożą. Nadzieja jako 

dar łaski Bożej zapewnia osobie bezpieczeństwo, prawie pewność, że nie zbacza 

ona z drogi. 
120

 

Najważniejszą rolę w życiu człowieka wierzącego odgrywa cnota miłości. 

Na niej oparte jest całe życie moralne. Poznanie Boga przez wiarę rodzi 

w człowieku Miłość Bożą – „tajemnicę szczęścia już tu na ziemi”
121

. Ukazana 

przez Biskupa Łuckiego cnota miłości zawiera w sobie całe życie nowego 

człowieka. Najwznioślejsze uczucia czystej miłości nie są wypracowane przez 
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 Zob. A. P. Szelążek, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, kaz. cyt., s. 3. Na temat znaczenia cnoty 

nadziei w życiu chrześcijanina. Zob. Pius XII, MCCH. Według Benedykta XVI, człowiek , który „nie zna 

Boga, chociaż miałby wielokrotnie nadzieję, w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która 

podtrzymuje całe życie. Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może 

być tylko Bóg – Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje.” Tenże, SS 26. 
119

 Por. A. P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus a jej „Mała droga”, 8.IX.1947, rps AGCST, 

sygn. APSZ Ab2, s. 8-9. 
120

 Por. tenże, Doskonałość, kaz. cyt., s. 1; por. tenże, Istota Królestwa Bożego, kaz. cyt., s. 1; por. także: 

tenże, Nowy człowiek według myśli Chrystusa, kaz. cyt., s. 2; tenże, [Do kapłanów], kaz. cyt., s. 10; 

tenże, Człowiek nadnaturalny, kaz. cyt., s. 3, 6; tenże, List do Haliny Jander, Rabka Zdrój, 28.VI.1935, 

rps AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 5. 
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 Por. A. P. Szelążek, Człowiek nadnaturalny, kaz. cyt., s. 4; por. tenże, Istota Królestwa Bożego, kaz. 

cyt., s. 1; por. tenże, Doskonałość, kaz. cyt., s. 1. 
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ludzi, ale pochodzą od Ducha Świętego i stają się własnością praktykującej 

je osoby. Miłość Boga nade wszystko uszlachetnia osobę i wprowadza ład 

w relacje z bliźnimi. Tym samym staje się motorem działań chrześcijanina. 

Ona daje poczucie spełnienia, radości i szczęścia. Nie ma jednak świętości bez 

ofiar, tak jak prawdziwej miłości bez pełnego oddania, ponieważ stopień 

doskonałości można mierzyć stopniem miłości.
122 

Uzdalnia ona człowieka 

do służenia wszystkim ludziom przez okazywanie życzliwej pomocy oraz 

potrzebnego wsparcia. Naturą miłości jest to, że nie zamyka się w sobie, 

ale udziela się innym. Miłość Boża domaga się od człowieka miłości bliźniego, 

która przejawia się w czynie okazywanym bliźnim.
 
Powinna ona przenikać 

wszystkie jego działania, postawy i słowa.
123

 

Praktyka miłości wyraża się w sposób szczególny w stosunku do słabych 

i grzesznych. Biskup Łucki zachęcał: „kochajcie osoby grzeszników i dobrze im 

czyńcie, ale zerwijcie z ich uczynkami, a ręczę za wasze zbawienie”
124

. Potrafił 

oddzielić, grzech od osoby, okazywać miłość, ale odrzucać zło.  

Pasterz Łucki dostrzegał również zagrożenia płynące z konsekwencji 

grzesznej natury człowieka w odniesieniu do cnoty miłości. Przestrzegając przed 

takim stanem jasno wskazywał, że „w duszy poddanej grzechowi nie ma miłości 

Bożej”
125

. Za wszelką cenę należy zabiegać, aby nie stracić miłości, gdyż jest 

udzielonym człowiekowi błogosławieństwem, które jest symbolem przyszłego 

życia.
126

  

W swojej refleksji nad rolą cnót teologalnych w dążeniu człowieka 

do świętości, Ksiądz Biskup dostrzega zachodzącą pomiędzy nimi jedność. 

„Wiara rodzi nadzieję, nadzieja wznieca zakochanie się w Bogu, w którego on 

wierzy, miłość zaś wzmacniając wiarę i nadzieję nad samą śmierć mocniejsza się 

staje”
127

.  
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 Por. tenże, Doskonałość, kaz. cyt., s. 2; por. tenże, Miłość Boża, kaz. cyt., s. 2. 
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 Por. tenże, Miłość Boża, kaz. cyt., s. 3; por. tenże, Bierzmowanie (1), kaz. cyt., s. 4; por. tenże, List do 

H. Jakimiak, Łuck 20.VII.1939, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 1. 
124

 Tenże, [Nagroda sprawiedliwych], kaz. cyt., s.12. 
125

 Tenże, Człowiek nadnaturalny, kaz. cyt., s. 6. 
126

 Por. tenże, [Do kapłanów], kaz. cyt., s. 10. 
127

 Tenże, [Jezus znakiem sprzeciwu], kaz. cyt., s. 10. Jednoczący charakter cnót teologalnych rozwija 

Benedyk XVI. Por. tenże, DCE 39. 



 65 

Proces przemiany wewnętrznej zakłada troskę o rozwój cnót 

kardynalnych. Kluczową rolę odgrywa tu roztropność – „źródło wszelkich cnót”. 

Bez niej niemożliwe jest wykonanie aktów innych czynów cnotliwych. Cnota 

roztropności jest umiejętnością ukierunkowaną na osiągnięcie celu ostatecznego.
 

Opiera się na mądrości płynącej od Boga, stanowi umiejętność należytego 

rozpoznawania, tego co doskonalsze i co bardziej podoba się Bogu. Człowiek 

roztropny myślą zwraca się do Źródła nieskończonej doskonałości, które jest 

wzorem wszelkiej świętości. Osoba praktykująca tę cnotę potrafi zachować się 

w sposób duchowo dojrzały w skomplikowanych życiowych sytuacjach. 
128

  

Teologiczne rozważanie nad cnotą sprawiedliwości rozpoczyna Ksiądz 

Biskup od przypomnienia, że cnota ta ma prowadzić osobę do jak 

najdoskonalszego odtworzenia obrazu Trójcy Świętej. Człowiek sprawiedliwy 

troszczy się o to, aby oddać każdemu to, co się mu należy. Zachowanie tej cnoty 

przybliża osobę do celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Uczeń Chrystusa 

powinien zabiegać o kształtowanie dobrego i prawego serca. Zewnętrzne 

postawy moralne powinny odzwierciedlać wnętrze. Człowiek sprawiedliwy 

w każdym widzi „Boży pierwiastek” i stawia każdego wyżej od siebie.
129 

 

Przechodząc do omówienia cnoty umiarkowania, Biskup Łucki wychodzi 

od wyrażenia podziwu wobec harmonii istniejącej w przyrodzie. W tym 

kontekście stwierdza, że w przypadku człowieka tworzenie wewnętrznego ładu 

nie jest darem natury, ale stojącym przed osobą zadaniem. Dzięki cnocie 

umiarkowania, którą nasz autor często określa jako wstrzemięźliwość, osoba 

potrafi wyczuć granicę pomiędzy szczodrobliwością a skąpstwem, czy też 

pomiędzy męstwem a tchórzostwem. Do urzeczywistnienia tej cnoty potrzebna 

jest współpraca woli, która podąży za rozpoznanym dobrem, pomimo tego, 

że jego zdobycie wiąże się czasami z trudem i koniecznością samozaparcia. 

Umiarkowanie przejawia się jako troska o to, aby wszystko, czego człowiek 

                                                 
128

 Por. A. P. Szelążek, Drogi świętości, kaz. cyt., s. 1; por. tenże, Sanctitas, kaz. cyt., s. 9; por. tenże, 

Pismo do Ks. Kard. A. Kakowskiego, Łuck, 18.V.1937, sygn. E/IV-f/1, s. 1-2. 
129

 Por. tenże, Drogi świętości, kaz. cyt., s. 3. 
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doświadcza w spotkaniu z Bogiem nie było jedynie aktem uczuciowości, 

ale autentyczną relacją.
130

 

Tak rozumiana cnota umiarkowania zakłada potrzebę męstwa, 

aby osiągnąć zamierzone dobro. Zadaniem tej cnoty jest panowanie nad 

uczuciami wzburzonymi w obliczu cierpienia czy zagrożenia śmierci. Pozwala 

znosić ochotnie krzyże, posuwając się w swych pragnieniach aż do męczeństwa. 

Wobec grożącego zła, osoba może zastosować taktykę ataku lub stawiania oporu. 

Wybór metody jest uzależniony od rozumnej oceny zagrożenia. Zdaniem 

Biskupa Łuckiego cnota męstwa, wpisana w istotę powołania chrześcijańskiego, 

jest konieczna zarówno do znoszenia krzyży zewnętrznych jak i wewnętrznych 

twardych doświadczeń.
131 

 

Cnotami umożliwiającymi osobie jak największą otwartość na działanie 

łaski są pokora i czystość serca. Pokora jest „fundamentem wszelkich cnót” 

i „podstawą porządku moralnego”. Ksiądz Biskup rozumie ją jako uznanie 

najgłębszej prawdy o sobie i o Bogu. Jego zdaniem pokora nie jest poniżeniem 

człowieka, ani słabością duszy, czy też charakteru. Przeciwnie, przejawia się 

w odważnym służeniu prawdzie oraz uznaniu zależności od Boga. Głębokie 

przeświadczenie o swej słabości i wyrażenie zupełnej ufności w pomoc Bożą, 

utrzymuje w człowieku świadomość, że przechowujemy ten skarb w naczyniach 

glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc. (2 Kor 2, 7). Postawa pokory 

jest więc niezbędnym warunkiem do pomyślnej walki ze złem, uzdolnieniem 

człowieka do osiągania wzniosłych celów. Człowiek pokorny jest przekonany, 

że ludzkie słabości, ułomności nie niszczą osiągniętego stopnia doskonałości, 

jeżeli są oparte na autentycznym wysiłku i zdaniu się na Boga. Powinien on 

jednak poszukiwać światłych przewodników, ponieważ osobiste poznawanie 

prawd Bożych nie wyklucza błądzenia.
 132

 

                                                 
130

 Por. tenże, Niebo, [b.m.r,], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 3; por. tenże, O społeczności rodzinnej 

i domowej, MPP 10 (1915) nr 6-7, s. 102. Każde autentyczne spotkanie z Chrystusem pozwala osobie 

doświadczyć miłości, która wyzwala i przemienia. Zagadnienie to szerzej omawia S. Mycek. Por. tenże, 

Logika miłości osoby i posłanie Jezusa Chrystusa jako hermeneutyczny klucz rzeczywistości, ComP 25 

(2005) nr 1, s. 127. 
131

 Por. A. P. Szelążek, Drogi świętości, kaz. cyt., s. 3-4. 
132

 Por. tenże, O łasce, kaz. cyt., s. 17; por. także: tenże, Doskonałość, kaz. cyt., s. 2, 4; tenże, Nieustająca 

pomoc Maryi, kaz. cyt., s. 7; tenże, Na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kaz. cyt., s. 4.; tenże, 
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Świadectwo pokornego stosunku, jaki charakteryzował Biskupa Łuckiego 

w relacji z Bogiem, można odnaleźć w dopiskach, które robił na końcu każdego 

kazania.
133

 Doskonałą okazją do praktykowania dobrowolnych aktów pokory 

oraz uznaniem swej zależności od Boga była praktyka zawierzenia wszelkich 

dzieł i wykonanych prac miłosierdziu Bożemu. To właśnie w tym znaczeniu 

Ksiądz Biskup nie wahał się pisać o sobie: „najniegodniejszy” „grzeszny sługa”, 

czy też „niedbały sługa Boży i Niepokalanie Poczętej Maryi”
134

. 

Jego nauczanie wielokrotnie znajdowało potwierdzenie w życiu 

osobistym. Opisany powyżej aspekt pokory można odnaleźć w jego pismach 

adresowanych do różnych osób. Używane w nich określenia: „oddany całym 

sercem”, „całym sercem kochający Cię”
135

 wskazują, że pokora polega 

na służebnej użyteczności wobec bliźnich. Stanowi ona także fundament 

właściwych relacji interpersonalnych. Dzięki otwartości na miłość jest podstawą 

ofiarności, ducha poświęcenia, rozszerza serce człowieka dla służenia dobru 

ogólnemu.
136

  

Nieodzowna dla chrześcijanina pokora, łączy się zawsze z czystością. 

Warunkiem zjednoczenia z Bogiem jest czyste serce, ponieważ: dusza czysta, 

nieskalana, żyje nieustannie w obliczu Bożym. Czystość serca, w rozumieniu 

Księdza Biskupa, to nie tylko wolność od grzechów, ale ukształtowanie władz 

człowieka w taki sposób, by współpracowały z łaską Bożą. W takiej atmosferze 

osoba doskonali się w cnotach. Wezwanie do czystej miłości jest powołaniem do 

dania pozytywnej odpowiedzi na miłość, jaką Pan Bóg obdarzył ludzi. 

To wyjście ku osobie domaga się odpowiedzi serca, w której dochodzi do 

                                                                                                                                               
[Zwyciężanie pokus], kaz. cyt., s. 7. Potrzebę wysiłku, wyrzeczenia w realizacji osobistej świętości 

dostrzega także Benedykt XVI. Por. tenże, Nasza droga do nieba, modlitwa niedzielna z Papieżem, Castel 

Gandolfo 26.VIII. 2007, OsRomPol 28 (2007) nr 10-11, s. 9. 
133

 Uznanie wielkości Boga i swej małości Ks. Bp A. P. Szelążek wyraził miedzy innymi w słowach: „Tę 

nędzną pracę u stóp Jego tronu składam jako hołd uległości i znak miłości Panu Jezusowi na cześć i na 

chwałę. Dziękuję za łaski otrzymane, proszę o ponowne do skutecznego powiedzenia przez mękę Twoją, 

przez zasługi Niepokalanie Poczętej Maryi i Św. Stanisława i Wszystkich Świętych, błagam cię o to. 

Módl się za nami Najświętsza Maryjo Panno, błaga cię o to Twój najgorszy niewolnik” Por. tenże, 

O stanie grzechu i o stanie łaski, kaz. cyt., s. 17.  
134

 Tenże, O grzechu powszednim, kaz. cyt., s. 15; por. tenże. [O Kościele], kaz. cyt., s. 17; por. tenże, 

O darowaniu uraz, Płock, 9.VII.1889, rps kaz., depozyt ABMK, s. 15. 
135

 Por. tenże, List do Ks. Feliksa Sawickiego, Łuck, 1.IX.1944, ArWO, sygn. I II/4a, s. 1; por. tenże, List 

do Ks. Feliksa Sawickiego, Łuck, 22.VI.1944, ArWO, sygn. I II/4a, s. 1. 
136

 Por. tenże, Doskonałość, kaz cyt., s. 4; por. tenże, Nieustająca pomoc Maryi, kaz. cyt., s. 7. 
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zespolenia dwóch najświętszych dążeń: Boga i człowieka. Pomiędzy nimi już 

na ziemi dochodzi do prawdziwego akordu i współpracy. Oderwanie serca od 

świata dokonuje się nie po to, aby pustka została w sercu, lecz aby zamieszkać 

w nim mogła najczystsza miłość, która człowieka zjednoczy z Bogiem.
137 

 

Każde dobro moralne, uczynione w atmosferze czystości, wywiera wpływ 

na otoczenie. Z całej działalności człowieka, który żyje w łasce Bożej 

promieniuje jakiś urok. Wyczuwa się w nim piękno, które pociąga bardziej niż 

inne na ziemi.
 
Cnota ta stanowi przymiot aniołów, które charakteryzują się 

niewinnością najwyższego stopnia.
138

  

Istotnym elementem tej zalety jest czystość intencji. Polega ona na 

szukaniu we wszystkim tylko Boga. Według Ks. Bpa A. P. Szelążka, czysta 

intencja nie jest jedynie rozumowaniem. Wpływa ona na działanie woli 

człowieka, który postępuje zgodnie z rozpoznaną prawdą. Pod wpływem tego 

nastawienia wypełnianie woli Bożej dokonuje się z motywów miłości, a nie lęku. 

Dzięki czystości intencji wprowadzona zostaje zasada jednocząca wszystkie 

działania człowieka. Oddając swe serce Bogu osoba ukierunkowana jest na 

osiągniecie właściwego celu życia.
139

 Prawdę tę wyraża w słowach: „Oku, gdy 

jest czyste nie potrzeba nakazywać, by się lubowało pięknością promieni 

słonecznych, gdy łamią się w różnobarwnych odcieniach. Duszy czystej dość jest 

ukazać możliwie prawdziwy obraz doskonałości Stwórcy, aby w niej zachwyt 

i uwielbienie obudzić”
140

.  

Omawiając przymioty ludzi czystego serca podkreśla, że ich miłość jest 

autentyczna, szczera i wieczna. Stanowić ona będzie istotę szczęścia 

                                                 
137

 Por. tenże Nieustająca pomoc Maryi, kaz. cyt., s. 4-5; por. także, tenże, Królestwo Boże, kaz. cyt., 

s. 2-4; tenże, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 33; tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. 68; 

tenże, Niebo, kaz. cyt., s. 1; tenże, Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w Pułtusku, kaz. 

cyt., s. 413. 
138

 Por. tenże, List pasterski o ustanowieniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji Łuckiej, 

Łuck, 30.IX.1928, Jednodniówka Łuck, 3.X.1928, s. 5; por. tenże, Nieustająca pomoc Maryi, kaz. cyt., 

s. 8; por. tenże, Na Wielkanoc, kaz. cyt., s. 4. 
139

 Por. tenże, Oddajemy się Bogu, kaz. cyt., s. 4; por. tenże, O powołaniu, [b.m.] 5.IX.1899, rps kaz., 

depozyt ABMK, s. 5; por. tenże, Królestwo Boże, kaz. cyt., s. 4. 
140

 Tenże, o powołaniu, kaz. cyt., s. 8. 
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zbawionych. Takie serca są świątyniami Ducha Świętego, w nich pali się ogień 

Bożej miłości.
141

  

Pasterz Łucki zwraca uwagę na zagrożenia, które w szczególny sposób 

niszczą tę cnotę. Są nimi namiętności, krępują one człowieka, który chce z nimi 

„wchodzić w układ”. Naruszenie czystości jest zniewagą wyrządzoną 

Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Tak jak czystość jest porównana 

do anielskiej cnoty, tak nieczystość stanowi „atmosferę piekła.”
142 

 

Zachęcając do wzrastania w cnotach, Biskup Łucki zwraca uwagę na kilka 

filarów, które pomagają umacniać się cnocie. Pierwszym z nich jest czystość 

intencji, czyli szczere oddanie życia wyłącznie dla Boga. Pomoc w otwieraniu się 

na łaskę Bożą stanowią: modlitwa, ćwiczenie woli w cierpliwości oraz wierne 

wypełnianie najmniejszych obowiązków.
143

 

Człowiek jest w stanie umocnić się w każdej z cnót, szczególnie przez 

wstawiennictwo Matki Bożej i pokorne uznanie swej małości. Cnoty nadają 

wartość najzwyklejszym uczynkom, rodzą w sercu radość wewnętrzną, pogodę 

umysłu, łagodzą niedomagania życiowe. Życie prowadzone w cnocie daje pokój 

wewnętrzny w relacjach międzyludzkich, w rodzinie i w całym społeczeństwie. 

Każdy duchowy postęp w cnocie jest pomocą w budowie pokoju na ziemi.
144 

 

Ks. Bp A. P. Szelążek widział w cnotach możliwość zbliżenia się do 

Stwórcy i jeden z warunków osiągnięcia przez człowieka pełni szczęścia. Przez 

praktykę cnót człowiek staje się we współczesnym świecie coraz bardziej 

„nowym stworzeniem”. W ten sposób cnoty nie tylko obejmują całe życie 

chrześcijanina, ale stanowią drogę, którą kroczy osoba naśladując swego Mistrza.  
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 Por. tenże, Oddajemy się Bogu, kaz. cyt., s. 4-5; zob. także: tenże, O powołaniu, kaz. cyt., s. 5; tenże, 

List pasterski do młodzieży, list cyt., s. 68. 
142

 Por. tenże Nieustająca pomoc Maryi, kaz. cyt., s. 6; por. tenże, Na Wielkanoc, kaz. cyt., s. 8. 
143

 Por. tenże, [Cnoty], konf. cyt., s. 3-5. 
144

 Por. tenże, Chrystus centrum życia, kaz. cyt., s. 7; por. tenże, Doskonałość, kaz cyt., s. 2. 
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§ 2. Troska o rozwój intelektualny 

 

 

Fundamentalną rolę apostolskiego posłannictwa wierzących stanowi 

konieczność nieustannej formacji intelektualnej, jaką daje Kościół. Problemem 

współczesnego katolicyzmu nie jest jego anachronizm, czy surowość, tylko brak 

zrozumienia doktryny, czasami tak poważny, że może spowodować odejście 

wiernych z Kościoła. Katolicyzm jest tymczasem bardzo atrakcyjnym 

wyzwaniem intelektualnym. Ignorowanie tej mądrości obecnej w nauczaniu 

Kościoła jest jedną z głównych przyczyn kryzysu wiary. 

W kontekście konieczności troski o intelektualny wymiar wiary można 

postawić pytanie: Jaką rolę w rozwoju chrześcijanina Ks. Bp A. P. Szelążek 

wyznaczał formacji intelektualnej? 

Wiedza stanowiąca warunek postępu jest potrzebna w życiu człowieka 

i społeczeństwa. Jednak ludzkie dążenia nie mogą ograniczać się tylko do 

poznania intelektualnego, ponieważ człowiek jest powołany do życia wiecznego. 

Pasterz Łucki przestrzega, że pod pozorem rozwoju nauki, czasami bywa 

niszczony świat wartości. Nie zgadza się z panującym w niektórych 

środowiskach przekonaniem, że naukę można zdobyć jedynie przy pomocy sił 

ludzkich. Taki osąd jest bowiem sprzeczny z nauką Kościoła.
145

 Doceniając 

znaczenie wiedzy i nauki dostrzega także jej niewystarczalność. Zaznacza, 

że „umysł wiele może, ale nie może wszystkiego. Nie jest i nie będzie 

wszechwiedzącym”
146

. Ludzki umysł, jeśli posiądzie jedną prawdę nie ustaje 

w swych poszukiwaniach, idzie wciąż dalej odkrywając nowe treści. Rzeczy 

we wszechświecie są tak powiązane, że jeśli pozna się jedną prawdę, zaraz 

spostrzega się nowe -niezrozumiałe. Rozum nie zna odpoczynku, chce ciągle 

poznawać, aby dojść do sedna prawdy. Należy jednak liczyć się z faktem, 

że poznanie ludzkie nie ma bezgranicznej rozciągłości.
147

 Poznanie zewnętrzne 
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 Por. tenże, Oświata, kaz. cyt., s. 3. 
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 Tenże, [Do kapłanów], kaz. cyt., s. 4. 
147

 Por. tenże, Oświata, kaz. cyt., s. 4. 
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ogranicza się do pewnych ram. Nie wystarcza poznanie zjawisk zewnętrznych. 

Umysł chce zrozumieć, jaka jest ich przyczyna. Nauka wskazuje jako przyczynę: 

własności mechaniczne, fizyczne i chemiczne ciał. „Ale czym są te własności, 

nauka nie odpowiada, wie jedynie, że to są siły; lecz czym są te siły, nie wie. 

Oprócz sił widzimy jakieś prawa rządzące wszechświatem, jakieś stałe działanie 

tych sił według niezmiennych prawideł. Nazywamy je prawem przyrody, ale 

czym są te prawa? Znowu nie wiemy. A jednak prawa te odkrywamy”
148

. W tej 

sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest uznanie istnienia prawa 

i porządku Bożego.  

Charakterystyczną cechą nauki Kościoła katolickiego, w przeciwieństwie 

do czysto ludzkiej wiedzy jest prostota uznająca swą wielkość, jak też 

przyznająca się do swych ograniczoności. Wszystko, co człowiek poznaje, 

spoczywa na niewzruszonych podstawach, na Chrystusie. Pasterz diecezji 

Łuckiej zauważa potrzebę rozwoju nauki, która powinna iść na równi 

z rozwojem wiary. Zgodnie ze wskazaniami św. Pawła wiara powinna być 

rozumną. W swej istocie nie jest ona wynikiem studiów i nauki, ale jest łaska 

daną od Boga.
149

 Kościół Katolicki zapewnia człowiekowi posiadanie prawdy 

przez światło naturalne rozumu i przez światło nadnaturalne łaski. Celem nauki 

i wiary powinna być prawda, która nigdy się nie usuwa spod kontroli rozumu. 

Jeżeli przez postęp człowiek rozumie tylko nieskończone poszukiwanie bez 

nadziei znalezienia tego, co jest przedmiotem badania, to treścią takiego postępu 

będą prawdy prowizoryczne. Wiara z takim postępem zgodzić się nie może, 

jak się nie zgadza z takim poszukiwaniem każdy aksjomat, wniosek z teorematu. 

Nauka „osuszająca” serca nie jest nauką Kościoła. Pasterz Łucki podkreśla: 

„tylko człowiek zupełnie nieświadomy historii uwierzy twierdzeniom wrogów 

naszej świętej wiary, że Kościół tamuje oświatę”
150

.
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 Tamże, s. 9. 
149

 Por. tenże, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 27; por. tenże, Oświata, kaz. cyt., s. 2, 13. 

„Formacja intelektualna, chociaż ma swoją specyfikę jest głęboko związana z formacją ludzką oraz 

duchową, stanowi wręcz ich niezbędny element. Jawi się jako nieustanna potrzeba rozumu dzięki którym 

człowiek uczestniczy w świetle Bożej myśli i stara się zdobyć mądrość, która z kolei uzdolnia go 

i prowadzi do poznania i przylgnięcia do Boga.” Jan Paweł II, PDV 51. 
150

 A. P. Szelążek, Oświata, kaz. cyt., s. 1. 
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Ksiądz Biskup był wrażliwy na pojawiające się niebezpieczeństwa 

w zakresie formacji intelektualnej, związane z epoką w której żył. Jego zdaniem 

niebezpieczna jest sytuacja, gdy postęp materialny nie łączy się z moralnym. 

Przeakcentowanie potrzeby rozwoju intelektualnego, „gdy wypełnia się głowy 

wielką liczbą wiadomości, wprowadzając nieład w umysły ludzkie”
151

 staje się 

przyczyną osłabienia wiary i zwątpienia w możliwości rozróżniania dobra od zła. 

W konsekwencji prowadzi do zaniku odpowiedzialność za czyny ludzkie przed 

Bogiem.  

Kolejnym zadaniem formacji intelektualnej, jest pobudzanie do 

wewnętrznej odnowy. Pasterz Łucki utrzymuje, że oświata powinna uczyć 

przebaczenia uraz, poszanowania cudzej własności, unikania krzywdy ludzkiej. 

Po prostu ma wskazywać jak człowiek ma być cnotliwym. Poza granicami nauki 

nie można więc stawiać obowiązków posłuszeństwa względem przełożonych 

oraz troski o takie postawy jak: cierpliwość, umiarkowanie, sprawiedliwość, 

pokora, skromność. Przedstawiciele oświaty, którzy wykluczają znajomość 

Boga, nie mają na czym oprzeć wymagań moralnych.
152

 Celem formacji 

intelektualnej jest wychowanie doskonałego człowieka, przez równomierny 

rozwój wszystkich sił, które w jego naturze złożył Stwórca. Trzeba dbać 

o rozwój fizyczny, kształtowanie charakteru przez ćwiczenie woli na gruncie 

szlachetnych i niezmiennych zasad. Dzięki temu przygotowuje się umysł do jak 

najbardziej owocnej pracy, nadając mu sprawność przez właściwe ćwiczenia, 

jasność przez pielęgnowanie czystości duszy, rozległość przez szeroki zakres 

wiedzy, głębię przez dociekanie podstaw rzeczy i ścisłości badań. Według tego 

ideału człowiek ma być silny fizycznie, a jednocześnie staje się człowiekiem 

zasad, pełnym głębokich uczuć i myśli. Tylko tak doskonały człowiek 

przedstawia podatny grunt dla nowej formy egzystencji, która wychodzi poza 

kres natury i ma stanowić właściwy poziom jego wyniesienia.
153

 Ksiądz Biskup 

wyraża przekonanie, że nie można oddzielać nauki od wychowania. Nauka 

                                                 
151

 Tenże, Na Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku 1931, kaz. cyt., s. 7. 
152

 Por. tenże, Oświata, kaz. cyt., s. 14. 
153

 Por. tenże, Walka o duszę dziecka, w: Wiązanka literacka ziemi płockiej, wyd. I Rościszowski, Płock 

1913, s. 35-36; por. tenże, Projekt ustroju szkoły Rzemiosł w Płocku, Płock 1917, s. 36. 
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kształci, wychowanie zaś rozwija, domaga się odmiennego stopnia uwagi 

w różnych fazach rozwoju człowieka. Dziedziny te wzajemnie się przenikają. 

W okresie nauczania elementarnego pierwsze miejsce zajmuje wychowanie, 

wówczas najbardziej kształtuje się wola - podstawa przyszłego charakteru 

człowieka. Nauka natomiast w miarę rozwoju fizjologicznego spełnia 

pomocnicze zadanie. W szkole średniej mają być uwzględniane na równym 

poziomie oba pierwiastki. W wieku studiów specjalistycznych pierwszorzędne 

miejsce zajmuje nauka. Przesyt nauką może być niekiedy szkodliwy dla rozwoju 

człowieka, masowe nagromadzenie wiedzy nie daje silnych charakterów.
154

  

Zadaniem cywilizacji powinno być zapewnienie dobrego bytu 

materialnego, moralnego i duchowego dla wszystkich ludzi, dobrodziejstwo 

odpowiedniego wychowania dla najszerszego ogółu. Społeczeństwo 

cywilizowane ma także zapewnić przekaz prawd religijnych i naukowych, nie 

w całym zakresie, co prawda, ale tyle ile potrzeba dla celów indywiduum.
155

 

Zastanawiając się nad relacją nauki i wiary, Ksiądz Biskup wyraża 

przekonanie, że nauka bez Boga ogranicza człowieka. Nakazuje bowiem 

zajmować się tylko, życiem doczesnym, a Kościołowi każe myśleć jedynie 

o zbawieniu duszy i zupełnie nie troszczyć się o to, co doczesne. Jednak to nie 

jest prawdą. Nauka nie stoi w sprzeczności z wiarą. Nie ma sprzeczności rozumu 

z tajemnicami wiary. Żaden niewierzący nie ma dowodów, że prawdy wiary nie 

są prawdami.
156 

 

Podsumowując nauczanie Biskupa Szelążka na temat znaczenia formacji 

intelektualnej w życiu osób wierzących, można stwierdzić, że podstawowym jej 

celem było przekazanie całej nienaruszonej nauki Kościoła. Miała ona pomagać 

w rozumieniu i szukaniu prawdy. Sens tej formacji opierał się na poznaniu Boga, 

człowieka i świata oraz pragnieniu bycia jak Chrystus, by móc Go właściwie 

przekazać drugiemu człowiekowi. Chrześcijanin nie może poddawać się wobec 

                                                 
154

 Por. tenże, Walka o duszę dziecka, art. cyt., s. 36-37. 
155

 Por. tenże, Rec. Zyberkówna C.P., Cywilizacja w świetle chrystianizmu, Warszawa 1905, WP 1(1905) 

nr 9, s. 607. 
156

 Por. tenże, Skarb wiary, Mizocz, 17 IX 1933, rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 2, 3; por. tenże, 

Oświata, kaz. cyt., s. 16. 
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zagrożeń i wyzwań płynących ze świata, ale powinien umieć na nie 

odpowiedzieć.  

 

 

§ 3. Kształtowanie postaw społecznych 

 

Człowiek z głębi swej natury na wzór trynitarnej wspólnoty Osób Bożych 

jest istotą społeczną.
157

 Oprócz osobistego powołania do szczęścia, potrzebuje on 

życia społecznego, które jest istotnym wymogiem jego natury i powołania.
158

 

Nie jest on istotą samotną, rzuconą na los przypadku, by żył i umierał 

w odosobnieniu i opuszczeniu. Człowiek rodzi się wśród ludzi tej samej co on 

natury, których umysł podobny jest do niego, a wola ma te same dążenia, tworzy 

z nimi grupę. Społeczność wyraża przede wszystkim pojęcie mnogości istot 

rozumnych, ponieważ tylko rozum może ustalić stosunki umysłowe i moralne 

pomiędzy przedstawicielami jednego gatunku.
159

 

Ważność kwestii społecznej wynika z faktu, że wiąże się ona z życiem 

jednostki i narodu, a błąd teoretyczny pociąga za sobą praktyczne 

konsekwencje.
160

 Ksiądz Biskup zauważa, że istota ludzka ma swój początek 

w rodzinie, która z kolei wytwarza inne szersze społeczności. Każdy człowiek, 

wchodzi w relacje z bliźnimi. Z samego faktu wspólnoty zamieszkania 

wypływają stosunki zależności wzajemnej i solidarności. Nie jest w mocy żadnej 

osoby, nawet w tym co jej bezpośrednio dotyczy, usunięcie wpływów 

przynależności do pewnego środowiska. Bóg ustanowił potrzebę układu 

społeczności ziemskiej, ale pozostawił ludzkiej twórczości troskę 

o zaprowadzenie porządku, któryby zapewniał panowanie sprawiedliwości 

i rozwój dobra wspólnego.
161

 

                                                 
157

 Por. W. Cichosz, Miłość Trynitarna jako fundament kształtowania relacji osobowych, art. cyt., s. 116. 
158

 Por. KKK 1878. 
159

 Por. A. P. Szelążek, O społeczności w ogóle, art. cyt., s. 64. 
160

 Por. tenże, Pojęcie socjologii katolickiej, art. cyt., s. 49; zob. tenże, Carriquet, Introduction a l’étude de 

la sociologie, Paryż 1903, rec. WP 2(1906) nr 11, s. 702-703. 
161

 Por. tenże, Społeczność profesyjna, MPP 10 (1915) nr 8, s. 129. 
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Skłonność do życia w społeczeństwie objawia się przez najbardziej 

naturalną społeczność domową, czyli rodzinę. Małżeństwo w swej istocie jest 

naturalne dla człowieka, odpowiada jego pragnieniu, nie jest jednak niezbędnym 

warunkiem indywidualnym jego doskonałości, okazuje się potrzebnym dla dobra 

ogólnego i utrzymania ludzkiej społeczności. Właśnie w rodzinie rodzice 

są pierwszymi wychowawcami dzieci, są oni odpowiedzialni za kształtowanie 

ich postaw w młodym człowieku. Wzorce wyuczone w dzieciństwie uczą 

młodego człowieka tworzenia dalszych relacji w życiu społecznym. Pomyślny 

rozwój społeczeństwa można zapewnić, przez przywracanie moralności 

w domach, wśród znajomych, przez słowo, dobry przykład, modlitwę 

i napominanie błądzących. Jeśli ktoś chce pomóc Ojczyźnie powinien budować 

Królestwo Boże we własnym narodzie.
162

  

Jednak nie tylko domowe ognisko formuje człowieka, w pewnej mierze 

jego indywidualność kształtują wpływy zewnętrzne, okoliczności niezależne od 

niego samego. Całokształt usposobienia i nawyki człowieka znajdują swe 

wytłumaczenie w środowisku, które było tłem historii jego dzieciństwa. Ksiądz 

Biskup zwraca także uwagę na zagrożenie, które negatywnie mogą wpłynąć 

na proces wychowania. Jest nim brak harmonii pomiędzy trzema, bezsprzecznie 

uprawnionymi czynnikami wychowania młodzieży: rodziną, Kościołem 

i świeckim społeczeństwem, czy to w postaci państwowej, czy też zrzeszeń 

prywatnych.
163

  

Społeczność domowa, wśród której człowiek rodzi się i rozwija, nie jest 

dla niego wystarczająca. Rodzina osamotniona, bez styczności z drugimi, 

nieposiadająca nic poza własnymi zasobami, znajduje się koniecznie w wielkim 

braku dóbr potrzebnych człowiekowi dla rozwoju sił fizycznych, umysłowych 

                                                 
162

 Por. tenże, O społeczności rodzinnej i domowej, art. cyt, s. 101; por. także: tenże, [O Najświętszej 

Maryi Pannie], [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 9; tenże, [Nagroda sprawiedliwych], kaz. cyt., s. 17. 

Mimo coraz większych możliwości oddziaływania na wychowanie istoty ludzkiej w okresie dorastania, 

rodzina pozostaje podstawowym środowiskiem kształtowania osobowości i ona jest decydująca na 

młodego człowieka, co później odgrywa ważną rolę w wieku dorastania płaszczyźnie edukacji religijnej i 

moralnej osoby. Por. J. Bagrowicz, Rola rodziny w religijno-moralnej edukacji młodzieży, art. cyt., s. 

222. 
163

 Por. A. P. Szelążek, Walka o duszę dziecka, art. cyt., s. 27- 28. Także według Leona XIII ani Kościół, 

ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności społecznych. Obydwa organizmy muszą ze 

sobą współpracować dla wspólnego dobra. Por. Leon XIII, RN 11-35. Zagadnienia społeczne porusza 

także Jan Paweł II, SRS 29. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_XIII
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(organizacja)
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i moralnych. W konsekwencji tego zostaje doprowadzona do łączenia się 

w społeczność doskonalszą, gminną, następnie państwową.
164

 

Pierwszym celem społeczności państwowej jest dobro wspólne, drugim 

jest cel ostateczny każdego stworzonego. Ostatecznym celem społeczności 

państwowej, jak i każdej istoty i każdego stowarzyszenia, jest Bóg - cel 

najwyższy. Bliższym celem jest dobro zewnętrzne i wewnętrzne całego 

człowieka. Dobro to nie może być ograniczone tylko do utrzymywania 

materialnych warunków ziemskiego bytu, lecz musi wznieść się do wyższego 

moralnego porządku. Szczęście człowieka, nawet w tym życiu, nie leży jedynie 

w zadowoleniu wymogów ciała, lecz w zdolnościach umysłowych i moralnych 

duszy. Społeczność państwowa, opierając się na naturze człowieka i na jego 

przeznaczeniu do dobra najwyższego, daje mu środki do osiągnięcia przez niego 

zupełnej szczęśliwości. Potwierdzenie tego przekonania, Ksiądz Biskup znajduje 

u św. Tomasza z Akwinu, który twierdził, że cel ostateczny społeczności nie 

różni się od celu ostatecznego człowieka. Wynika to z faktu, że Pan Bóg 

wyznaczył społeczeństwu państwowemu jako właściwy koniec, uszczęśliwienie 

człowieka za pomocą porządku zewnętrznego.
165

 

Chrystus ustanowił potrójną społeczność: rodzinną, procesyjną 

i państwową, aby przez nie człowiek osiągnął swój cel naturalny. Tak samo 

ustanowił społeczność nadprzyrodzoną, odpowiadającą celowi, do którego dąży. 

Ponieważ koniec nadprzyrodzony człowieka jest ściśle złączony z porządkiem 

doczesnym, gdyż łaska nie niszczy natury, obie te społeczności mają mu 

dopomagać do osiągnięcia tego końca. Jezus Chrystus chcąc, by Jego dzieło było 

doskonałe, uzależnił jedną od drugiej te dwa rodzaje społeczności, przyrodzoną 

i nadprzyrodzoną.
166

 Najsłuszniejszą drogą reformy życia społecznego jest nauka 

Chrystusa, która wpływając na życiem moralne powinna być łączona z życiem 

społecznym. Zdaniem Pasterza Łuckiego wynika to z faktu, że „człowiek nie ma 

dwóch sumień, innego dla życia prywatnego, a innego w życiu społecznym”
167

. 
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 Por. A. P. Szelążek, Społeczność państwowa. Państwo, MPP 10 (1915) nr 10, s. 174-177. 
165

 Por. tamże, s. 176-177. 
166

 Por. tenże, Pojęcie socjologii katolickiej, art. cyt., s. 51. 
167

 Tenże, Chrystus życiem, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 5. 
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Moralność powinna panować w życiu społeczeństwa tak samo jak w życiu 

poszczególnych osób. W realiach codziennego życia człowiek powinien 

kierować się sprawiedliwością. Oparta na prawie Bożym moralność i czystość 

obyczajów może uzdrowić społeczeństwo. Zadanie to mają do spełnienia 

katolicy, gdyż tylko oni przez swą duchową powszechność, przenikniętą 

zasadami sprawiedliwości i miłości, są zdolni dokonać tego dzieła. Skuteczność 

ich misji płynie z Mocy Ducha Świętego, który nieustannie jednoczy wszystkie 

narody (por. Ga 3,28).
168 

 

W zakresie formacji społecznej Ksiądz Biskup podkreśla potrzebę 

wydawania i rozprowadzania prasy katolickiej, dzięki której można dotrzeć do 

szerszych warstw społeczeństwa. Nawołuje przez to do wspólnej 

odpowiedzialności, przez promowanie wartościowych dzieł pisarskich, jak też 

wspomaganie ich finansowo.
 

Zachęcając do prenumeraty i rozprowadzania 

wartościowych pism, szczególną uwagę zwraca na: Życie Katolickie, Głos Serca 

Jezusowego, Mazur, Polak Katolik, Gazeta Świąteczna, Głos ludu, Posiew.
169 

 

Duży wpływ na rozwój życia społecznego mają organizacje 

chrześcijańskie. Ich liderami, zdaniem Biskupa Szelążka, powinny być osoby 

wybitne, posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, przede wszystkim 

jednak odznaczające się wysokim poziomem życia moralnego. Zachęcał do 

tworzenia Akcji Katolickiej i Asocjacji Nauki Chrześcijańskiej. Zadaniem Akcji 

Katolickiej jest obrona wiary i moralności, zainteresowania sprawami życia 

katolickiego oraz rozwój życia nadprzyrodzonego.
 

Akcja miała na celu 

wytworzenie solidarności całego społeczeństwa.
 170

 Podobne cele miała 

Asocjacja Nauki Chrześcijańskiej. Jej zadaniem było głębsze poznanie nauki 

                                                 
168

 Por. tenże, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 198; por. tenże, C. P. Zyberkówna, Cywilizacja 

w świetle chrystianizmu, art. cyt., s. 607-608; por. tenże, List pasterski do młodzieży, list cyt., s. XXII. 
169

 Por. tenże, W sprawie wychodźstwa sezonowego (z praktyki pasterskiej), MPP 8 (1913) nr 1, s. 16; 

por. tenże, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 58; zob. DSP 14. Według Benedykta XVI 

media powinny przyczyniać się do rozpowszechniania prawd o człowieku, broniąc jej przed tymi, którzy 

próbują ją negować bądź niszczyć. Można powiedzieć nawet, że poszukiwanie i ukazywanie prawd o 

człowieku stanowią najwyższe powołanie społecznego przekazu. Por. tenże, Szukanie prawdy by się nią 

dzielić, orędzie na światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24.I.2008, OsRomPol 29 

(2008) nr 3, s. 9. 
170

 Por. A. P. Szelążek, List Pasterski o sposobie wprowadzenia w życie Akcji Katolickiej na terenie 

diecezji Łuckiej, MDŁ 7(1932) nr 4, s. 174, 181. 
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katolickiej, pomoc Kościołowi w nauczaniu zasad wiary oraz szerzenie 

znajomości wiary wśród wszystkich warstw społecznych.
171

 

Działalność duszpasterska stanowiła dla Księdza Biskupa doskonałą 

okazję do prowadzenia formacji moralnej i otaczania troskliwą opieką 

wszystkich grup społecznych. Wiele uwagi poświęcał prostym robotnikom. 

Interesował się także sprawami społecznymi, wynikającymi z masowej migracji 

ludzi, udających się za granicę w poszukiwaniu pracy. Zatroskany o ich los pisał: 

„Przed wyjściem na roboty mają być robotnicy pouczeni o stosunkach 

religijnych za granicą i o związanych z nimi niebezpieczeństwach wiary 

i moralności, ponieważ robotnicy ci są po większej części analfabetami 

i nieoświeconymi tak dalece, że nie znają różnic wyznaniowych”
172

. W trosce 

o zapobieżenie niebezpieczeństwu propagandy socjalistycznej wśród robotników 

zachęcał do rozprowadzania odpowiedniej lektury.  

Podejmując zagadnienia dotyczące życia społecznego Biskup Łucki 

zwraca uwagę na fakt, że pełny rozwój osobowościowy człowiek osiąga 

we wspólnocie z innymi ludźmi. Jego obowiązkiem jest więc zaangażowanie 

w sprawy społeczne. Podstawowymi zasadami regulującymi relacje pomiędzy 

ludźmi powinny być miłość, sprawiedliwość i troska o dobro wspólne. Kierując 

się duszpasterską troską o odnowę osoby i społeczeństwa Ksiądz Biskup 

podkreśla znaczenie dobrej prasy i organizacji Chrześcijańskich.  

 

 

W rozdziale drugim niniejszej pracy zostały przedstawione podstawowe 

zasady dotyczący formacji chrześcijanina dążącego do świętości. W formacji 

moralno-religijnej Ks. Bp A. P. Szelążek dużą rolę przypisuje znaczeniu łaski, 

modlitwie i walce duchowej. Przez współpracę z łaską wierzący stara się 

kształtować swe życie w świetle Bożej mądrości i miłości. W codzienności 

swego życia ma on dążyć do pełnego wyzwolenia, polegającego na tworzeniu 

w trudzie jedności moralnej i duchowej osoby, wewnętrznej harmonii, będącej 
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 Por. tamże, s. 177. 
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 Tenże, Konferencja Drezdeńska „Caritasverband´u” dnia 25-28 września 1911r. w sprawie organizacji 

opieki nad robotnikami imigrującymi do Niemiec, MDŁ 6 (1911) nr 12, s. 373-374. 
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wyrazem zjednoczenia woli człowieka z wolą Boga. Ksiądz Biskup podejmuje 

także próbę syntetycznego ujęcia wpływu modlitwy na życie człowieka. 

Szczególny nacisk kładzie na potrzebę modlitwy życia, w której widzi szansę 

pełnego rozwoju osoby. Od jakości modlitwy zależy więc cała ziemska 

egzystencja osoby oraz jej wieczne zbawienie. Podejmuje on także teologiczną 

refleksję nad cnotami. W centrum zainteresowania nie stawia jednak koncepcji 

wiary, nadziei i miłości. Wszystkie cnoty, zarówno teologalne jaki i moralne 

reinterpretuje w świetle przyjęcia ich przez osobę, przeżywającą misterium 

swego nadprzyrodzonego powołania w Chrystusie. Praktyka cnót jest dla 

Księdza Biskupa nie tylko pełną realizacją osoby, ale przede wszystkim znakiem 

obecności Królestwa i aktualizacją planu zbawienia. 

W formacji intelektualnej podkreśla potrzebę zdobywania odpowiedniej 

wiedzy, koniecznej do tego, by być świadkiem Chrystusa w swoim środowisku. 

Skuteczna ewangelizacja wymaga znajomości nauki Kościoła. W tym celu 

Biskup Szelążek wskazuje wierzącym możliwość pogodzenia prawd wiary 

z poglądami naukowymi. Zarówno ludzkie poznanie jak i treści objawione płyną 

bowiem z jednego źródła, są zakorzenione w mądrości Bożej. Ważne odkrycia 

naukowe mogą więc być przydatne w badaniach teologicznych. Prawidłowy, 

autonomiczny rozwój nauki pozwala dokonać korekty błędnych ujęć, które 

powstają na podstawie interpretacji prawd religijnych w kontekście 

obowiązującego, w danej epoce obrazu rzeczywistości.  

Omawiając zagadnienie formacji społecznej Biskup Łucki zwraca uwagę 

na trzy uzupełniające się wzajemnie elementy: współdziałanie rodziny 

w kształtowaniu charakterów, dobry przykład wychowawców i dalsze 

samokształcenie się młodzieży. Kościół, rodzina i społeczeństwo potrzebują 

apostołów wychowania. Powinni oni przez miłość łączyć wiedzę naukową 

z wiarą. Za potężny środek oddziaływania społecznego uważa słowo pisane 

i działalność Organizacji chrześcijańskich. 

 

 



 

 

 

Rozdział III 

 

Formy realizacji powołania do świętości 

 

 

Powołanie to podstawowa kategoria antropologii teologicznej, wskazująca 

na jedyny w swoim rodzaju status wszystkich ludzi jako stworzeń, na wspólną im 

wszystkim godność, uczestnictwo w życiu samego Boga. W Biblii powołanie jest 

rozumiane jako wezwanie do konkretnego kierunku w życiu.  

Nietrudno zauważyć, że coraz więcej ludzi ochrzczonych ma problemy 

z odczytaniem swojej drogi życiowej oraz z podjęciem odpowiedzialności za nią. 

Dotyczy to nie tylko trudności podjęcia decyzji na całe życie, czyli odkrycia 

powołania szczegółowego – do małżeństwa, kapłaństwa lub życia 

konsekrowanego – lecz przede wszystkim realizacji podstawowego powołania, 

jakim jest powołanie do świętości. 

Świętość w Kościele wyraża się w różny sposób u poszczególnych ludzi, 

którzy we właściwym sobie stanie życia dążą do doskonałej miłości, będąc 

jednocześnie zbudowaniem dla innych. Każdy więc odpowiednio do swych 

darów i zadań powinien kroczyć drogą żywej wiary, która budzi nadzieję i działa 

przez miłość.
173 

 

Każda osoba ochrzczona jest powołana do świętości. Jednak nie każdy 

osiąga świętość w ten sam sposób. Inaczej realizował powołanie do świętości św. 

Franciszek z Asyżu lub św. Jana od Krzyża, a jeszcze inaczej bł. Matka Teresa 

z Kalkuty. O ile można mówić o pewnych podobieństwach, cechach wspólnych 

danej grupy świętych, np.: męczenników, to jednak każda z osób uznanych, jako 

święte, ma swoją odrębną historię życia i specyficzne warunki wzrostu, każda 

                                                 
173

 Por. KK 39, 41. 
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z nich posiada także inne cechy osobowościowe, które zadecydowały o tym, że 

to właśnie ona osiągnęła świętość, realizując tym samym swoje powołanie. Nie 

ma bowiem dwóch jednakowych dróg prowadzących do świętości, tak jak nie ma 

dwóch identycznych świętych.  

Podejmując zagadnienie dążenia do świętości, Biskup Szelążek wychodzi 

od spostrzeżenia, że każdy człowiek w życiu doczesnym rozważa sprawy, które 

ma spełnić i w wyniku tej analizy działa. Różnorodność celów i środków jest 

źródłem tworzenia grup społecznych i politycznych. W odniesieniu do 

ostatecznych przeznaczeń człowieka, ten wzgląd również dzieli ludzi na odrębne 

warstwy. Ostatecznie nie forma życia decyduje o wierności Bogu, ale 

nastawienie człowieka. Małżeństwo jest powołaniem na równi z kapłaństwem 

i życiem zakonnym. Każdy człowiek ma się stać „promieniem Bożej miłości”. 

Takie jest pierwsze i powszechne powołanie wszystkich ludzi.
174 

 

Różnorodność życiorysów świętych oraz wielość dróg prowadzących 

do celu stanowi podstawę do postawienia pytania: Na jakie zasady dotyczące 

realizacji powołania do świętości w różnych stanach w Kościele zwracał uwagę 

Ks. Bp A. P. Szelążek?  

Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w trzech kolejnych 

paragrafach, w których przedstawione będą podstawowe formy realizacji 

powołania do świętości: w życiu kapłańskim, zakonnym i świeckim. Szczególna 

uwaga zostanie w nich zwrócona na wyłonienie specyficznych cech dążenia 

do pełnego rozwoju osobowego w poszczególnych stanach życia. 

 

 

 

 

 

                                                 
174

 Por. A. P. Szelążek, Drogi świętości, kaz. cyt., s. 1. KDK oddaje to w ten sposób: „Człowiek 

powołany jest jako syn do samej wspólnoty z Bogiem i do udziału w Jego szczęściu (…) nic nie zdoła 

zadowolić serca ludzkiego, bo Uczyniłeś nas dla Siebie Panie i niespokojne jest serce nasze, póki nie 

spocznie w Tobie”. Tamże, nr 21. Zob. J Kłys, życie rodzinne drogą do doskonałości, AK 75 (1970) nr 3, 

s. 37. 
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§ 1. Świętość w stanie kapłańskim 

 

„Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów”
175

 – mówił 

Benedykt XVI do zebranych na Jasnej Górze duchownych podczas pielgrzymki 

do Polski. Wezwanie to wielokrotnie powtarzał również Jan Paweł II. W Liście 

do kapłanów na Wielki Czwartek przypominał o „obowiązku dążenia 

do świętości”, do bycia „sługami świętości wobec ludzi powierzonych 

ich duszpasterskiej trosce”
176

. 

Kapłan gorliwy w swej duszpasterskiej pracy, oddany Bogu, rozmiłowany 

w Eucharystii staje się dla wierzących autentyczny. Kiedy nie ma rozdźwięku 

między tym, co głosi, a tym co robi, jest przekonujący. Trwałe owoce 

duszpasterskich trudów uzależnione są w dużym stopniu od świętości kapłanów. 

Do realizacji tego wzniosłego powołania konieczna jest odpowiednia formacja 

i troska o własny rozwój przez całe życie. 

 

art. 1. Zadania formacyjne 

 

Prezbiterów konsekruje Bóg, by stawszy się w specjalny sposób 

uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego działali jako słudzy Tego, który przez 

Ducha Świętego spełnia swój urząd kapłański. Prawda ta stanowi punkt wyjścia 

w refleksji Ks. Bpa A. P. Szelążka na temat odkrywania własnej tożsamości 

i dążenia do świętości w życiu kapłańskim. Przypomina on, że od chwili, gdy 

Pan Jezus powołał do urzędu apostolskiego dwunastu uczniów, do chwili obecnej 

bierze On czynny udział w sprawie wyboru ludzi, mających pielęgnować 

godność kapłańską. Do wyboru tego stanu potrzebna jest zatem łaska 

powołania.
177

  

Kościół wskazuje najbezpieczniejsze drogi przyszłym kapłanom, 

przygotowując ich przez szereg lat do podjęcia zadań przekraczających działania 

                                                 
175

Benedykt XVI, Maryja uczy nas wytrwałości w wierze, Przemówienie podczas spotkania 

z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze, 

26.V.2006, OsRomPol 27 (2006) nr 6-7, s. 26. 
176

 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1995, OsRomPol 16 (1995) nr 5, s.10. 
177

 Por. A. P. Szelążek, O powołaniu, kaz. cyt., s. 1. Zob. także, DFK 5. 
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i strategie ludzkie. Po okresie seminaryjnego przygotowania wskazuje krok 

radykalny, na który nie wszyscy się zdobywają. Dojrzała decyzja wymaga 

przedłużonej modlitwy i mądrego rozeznania. Wybór stanu kapłańskiego 

nie poniża człowieczeństwa, przeciwnie wymaga jego udoskonalenia. Kapłan 

powinien więc pielęgnować w sobie „najświętsze uczucia serca”, które stanowią 

własność wszystkich szlachetnych dusz. Biskup Szelążek poświęcał wiele uwagi 

formacji do życia kapłańskiego. Podkreślał, że elementarną zasadą 

w wychowaniu młodzieży seminaryjnej jest najpierw kształtowanie dobrego 

człowieka. Pracownicy seminarium dążą, aby osiągnąć możliwie najwyższy 

rozwój swych wychowanków pod względem intelektualnym, ukształtowania 

woli i uszlachetnienia serca. Zdobywanie potrzebnej wiedzy do pracy kapłańskiej 

jest jednym z ważniejszych zadań formacji seminaryjnej. Studia alumnów 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby kandydat do stanu duchownego 

posiadał głęboką wiedzę, zarówno w dziedzinie filozofii, jak teologii i nauki 

społecznej. Jednak w seminarium klerycy mają otrzymać nie tylko potrzebną 

naukę, ale powinni ukształtować w sobie postawę całkowitego uświęcenia się dla 

chwały Bożej i zbawienia dusz.
178 

W jednym z kazań, Biskup Szelążek poucza 

kleryków: „Bracia drodzy, gdy sięgacie po godność kapłańską, macie najpierw 

stać się doskonałymi, jako i Pan wasz doskonałym jest, naśladujcie w możliwej 

mierze tę Jego świętość”
179

. Troska Księdza Biskupa o wszechstronną formację 

kapłanów, wynikała z przekonania, że Królestwo Boże budują i dobre owoce 

przynoszą nie poszczególne wysiłki działalności kapłańskiej, ale jego duch, cała 

wewnętrzna świętość.
180

  

                                                 
178

 Por. A. P. Szelążek, Statut diecezjalnego seminarium w Łucku, Łuck 1935, art. 1, 75; por. także, tenże, 

[Do kapłanów], kaz. cyt., s. 3, 7, tenże, Mowa Regensa Seminarium Płockiego, podczas jubileuszu tegoż 

Seminarium w dniu 10 maja 1910 roku, MPP 5 (1910) nr 7, s. 176; tenże, Sanctitas [O kapłaństwie], 

[b.m.r.] rps kaz., depozyt ABMK, s. 1; Sobór Watykański II w DFK 4 wypowiada się „Wszystkie 

sposoby formacji duchowej, intelektualnej i dyscyplinarnej winny być harmonijne skierowane do celu 

pasterskiego”. Sobór Watykański II w DFK 8 zaznacza „Formacja duchowa niech się wiąże ściśle z 

intelektualną i duszpasterską, przy czym szczególnie z pomocą kierownika duchowego”. 
179

 A. P. Szelążek, Sanctitas [O kapłaństwie], kaz. cyt., s. 3. Kapłan już w okresie formacji powinien 

zaplanować szeroką przestrzeń dla życia duchowego. Jest on wezwany, by autentycznie poszukiwał 

Boga, będąc równocześnie blisko ludzkich trosk. Por. Benedykt XVI, SC 80. 
180

 Por. ***, Życzenia Noworoczne w apartamentach J. E. Ks. Biskupa Szelążka, MDŁ 3(1928) nr 1, 

s. 33. Pius XI zwracał podkreśla, że godność kapłańska jest wielka, wymaga wybitnych zalet duszy, 

trzeba więc kandydatów do kapłaństwa odpowiednio wychować, aby wszelkie atrybuty świętości 

posiadali. Por. Pius XI, CSF. 
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Ważną funkcję w seminarium pełnią wykładowcy. Są wezwani 

do przebywania z alumnami i spełniania roli wychowawców, a nie tylko 

nauczycieli. Do najwyższych dążeń, powinni wykorzystywać naturalne 

skłonności kleryków, nadając im szlachetną cechę, którą współczesna 

psychologia nazywa sublimacją uczuć i wartości.
181

  

Niezmiernie ważnym elementem formacji kapłańskiej, na który Biskup 

Szelążek kładzie duży nacisk, jest budowanie kapłańskiej wspólnoty. Jedność 

kapłańska jest nieodzownym warunkiem skuteczności ich misji, nie tylko 

dlatego, że podziały osłabiają działanie, ale jeszcze bardziej z tego powodu, 

że brak jedności pozbawia oparcia o skałę jaką jest Chrystus i Piotr wyznaczony 

do tej funkcji w Kościele. On jest źródłem jedności a zjednoczenie z Nim, 

źródłem trwałości. Seminarium powinno być „pokładem” największej 

duchowości i gorliwości, z której młody kapłan zaczerpnie duchowej moc do 

bycia świadkiem Chrystusa. Rektor spełni swój obowiązek, jeżeli doprowadzać 

będzie kleryków do świętego życia, ujawniającego się między innymi 

w gorliwym spełnianiu obowiązków i głębokim poczuciu sumienności.
182 

 

Dążący do świętości kapłan powinien być świadomy celu, do którego 

zmierza, przyjmując święcenia kapłańskie. Pasterz Łucki z mocą podkreśla, że 

„cel kapłana dosłownie jest ten sam, jaki był cel przyjścia Syna Bożego na 

ziemię. On przyszedł, aby ludzie życie łaski mieli i obficiej mieli,- aby świat 

poznał Ojca,- aby Ojciec był uwielbiony od ludzi,- aby wolę Jego pełnili. 

On przyszedł ogień rzucać na ziemię i musi ten żar gorliwości o powodzenie 

sprawy Chrystusa palić się w sercu, które Bóg do służby swej powołuje: 

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga (1 Kor 3, 9)”
183

.  

Jednym z ważnych elementów kapłańskiej tożsamości, ukazanym przez 

Biskupa Łuckiego jest bycie Bożą osobą, przepełnioną miłością i gorliwością 

                                                 
181

 Por. A. P. Szelążek, Przemówienie wygłoszone na bankiecie z okazji Jubileuszu 25-lecia biskupstwa J. 

E. Ks. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku w dniu 12.VI.1933r., MDŁ 8(1933) nr 7-8, s. 311; Na 

temat seminaryjnej formacji kapłanów zob. DFK 11; zob. Pius XI, CSF. 
182

 Por. A. P. Szelążek, [Znaczenie modlitwy], [b.m.r.], kaz. cyt., 1, 4; por. tenże: Statut diecezjalnego 

seminarium w Łucku, dz. cyt., art. 14. 
183

 Tenże, O powołaniu, kaz. cyt., s. 18.  
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o zbawienie bliźnich. Pociąga to za sobą zobowiązanie, ale jest też niezwykle 

twórczym zadaniem.  

 

art. 2. Uświęcenie przez posługę 

 

Istotą kapłaństwa jest bycie pośrednikiem między niebem a ziemią. Jego 

posługa wtedy ma sens, gdy jest zjednoczona z Chrystusem, kiedy tworzy więzi 

Kościoła z jego Panem, który dla każdego kapłana jest ostatecznym 

fundamentem bycia pasterzem i owocnego spełniania funkcji pasterskiej w ludzie 

Bożym Nowego Przymierza. Wyjaśniając znaczenie osobowej relacji z Bogiem, 

Ksiądz Biskup odwołuje się do ewangelicznej sceny cudownego połowu ryb. 

W tym kontekście wyjaśnia, że apostołowie pracując bez Pana Jezusa nie 

potrafili przynieść owoców, jednak zagarnęli całe mnóstwo ryb, gdy Jezus był 

z nimi. Wszystko to powinno prowadzić do konsekracji kapłańskiego życia. 

Aby pracować razem z Chrystusem trzeba odznaczać się czystym sumieniem.
184

 

Wszyscy świadkowie Kościoła, ale szczególnie kapłani nie powinni nigdy 

ustawać w dziele bycia światłem dla świata, ponieważ sam Kościół - mimo 

wielorakich braków swych członków - zawsze jaśnieje niezmąconym światłem 

samego Chrystusa. Osiągnięcie wielu celów w odradzającym się Kościele należy 

do zadań kapłanów. Biskup Szelążek wzywał ich do odpowiedzialności, 

zachęcając do gorliwości i zapału w pracy. Przypominał, że wszelka reforma 

zaczyna się od siebie, ponieważ tylko gorliwy kapłan pociągnie za sobą wierny 

lud. Każdemu człowiekowi Bóg daje jakieś specjalne zadanie, kapłani tym 

bardziej tych zadań nie są pozbawieni.
185 

 

Biskup Łucki dostrzega trzy główne czynności kapłana. Obowiązkiem 

jego jest głoszenie prawd wiary, prowadzenie dusz do Boga i dbanie 

                                                 
184

 Por. tenże, Przemówienie podczas uroczystości otwarcia Papieskiego Seminarium wschodniego w 

Dubnie, przem. cyt., s. 279. Na temat świętości kapłanów zob. M. Kowalczyk, Wierność kapłańska, 

ComP 27 (2007) nr 4, s. 106. 
185

 Por. ***, Życzenia Noworoczne w apartamentach J. E. Ks. Biskupa Szelążka, art. cyt., s. 32; por. A. P. 

Szelążek, Odezwa do Duchowieństwa w sprawie czuwania nad wypełnieniem synodu, MDŁ 3(1928) nr 

6, s. 6. Jan Paweł II także przekonuje, że powszechne powołanie do świętości odnosi się w sposób 

szczególny do kapłanów. Urzeczywistnia się ono na podstawie nowej godności i według właściwych jej 

tylko sposobów wypływających z sakramentu kapłaństwa. Por. tenże, PDV 19. 



 86 

o uświęcenie powierzonego im ludu przez posługę sakramentalną. 

Posłannictwem kapłana jest prowadzenie ludzi do Boga, bycie nieustannym 

drogowskazem w doczesnym pielgrzymowaniu. Przy każdej okazji powinni oni 

wykorzystywać swój wpływ moralny, używając odpowiednich środków, jakich 

wymaga przepowiadanie i obrona wiary. Duszpasterz powinien spotykać się 

z ludźmi, zachęcać ich do sakramentu pokuty i tak długo ich szukać, aż ich 

zaprowadzi do owczarni Chrystusowej, do stóp Pana Jezusa.
186

  

Ciągle aktualnym zobowiązaniem jest głoszenie Słowa Bożego, 

organizowanie życia danej społeczności, prowadzenie działalności charytatywnej 

oraz wspieranie biednych i to w każdym stanie ubóstwa. Kapłan powinien być 

ojcem dla sierot i obrońcą wszystkich uciskanych.
 187

 

Charakterystycznymi cechami kapłana powinny być: cierpliwość 

i roztropność. Biskup Łucki wyraża przekonanie, że dobry kapłan potrafi wyczuć 

sprzyjające opatrznościowe momenty, prawdę podaje w taki sposób, aby nikomu 

nie zaszkodzić przez gwałtowne, ostre słowa. Uwzględniając słabość natury 

ludzkiej ma być wyrozumiały, ale nie pobłażliwy, powinien chętnie udzielać 

przebaczenia.
188

 Przede wszystkim ma uczyć świętości swoim życiem, przez 

czystość serca, bezinteresowność i ofiarność, strzegąc duszy od wszelkich 

grzechów.
189

 Zawsze winien być autentycznym człowiekiem serca, świadkiem 

prawdziwiej miłości, kochającym wszystkich braci i siostry. Posługę 

duszpasterską powinien pełnić jako służbę. W tym znaczeniu Biskup Szelążek 

nazywał siebie „Sługą w Chrystusie Panu”.
190

 

Ponawiając ofiarę Chrystusa kapłan ma także stawać się ofiarą dla Boga 

i ludzi. Sprawując tajemnicę wiary kapłan staje się uprzywilejowanym 

świadkiem Tajemnicy Boga, jednocześnie jest „narzędziem w ręku 

                                                 
186

 Por. A. P. Szelążek, W sprawie wychodźstwa sezonowego (z praktyki pasterskiej), art. cyt., s. 15; por. 

także: tenże, [Jezus Najwyższym Kapłanem], rps cyt., s. 8-10; tenże, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 

7-9; tenże, Na Jubileusz 5O-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku 1931, kaz. cyt., s. 

1; tenże, Odezwa do Duchowieństwa Diecezji Łuckiej w sprawie subskrybowania Pożyczki Obrony 

Przeciwlotniczej, MDŁ 14(1939) nr 3, s. 182. 
187

 Por. tenże, W sprawie wychodźstwa sezonowego (z praktyki pasterskiej), art. cyt., s. 50. 
188

 Por. tenże, Duchowieństwo, [b.m.r.], rps, depozyt ABMK, s. 4. 
189

 Por. W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniu 30-31.VII 

i 1.IX.1927, art. cyt., s. 654. 
190

 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Augusty Sikorskiej CSM, Płock, 12.X.1909, rps, ACSM, s. 4. 
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Chrystusa”.
191

 Świadomy wielkości misterium, dokonującego się w czasie każdej 

Mszy świętej, Ksiądz Biskup pisał: „ani twoja – kapłanie,- ani żadnego świętego 

kapłana świętość nie wystarcza, aby godnie Ojcu Niebieskiemu złożyć 

tę Najświętszą Ofiarę. Lecz ty wiesz dobrze, że nie mocą własną sprawujesz, ale 

przez ciebie Chrystus tę ofiarę sprawuje”
192

. Każdy kapłan jest sługą Chrystusa 

i szafarzem jego tajemnic.
193

 

Aby w pełni zrozumieć naturę kapłaństwa Chrystusa, wszyscy kapłani 

powinni coraz bardziej zgłębiać ofiarniczy charakter składanej codziennie 

Eucharystii. Przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary kapłan jedno stanowi 

z Chrystusem, przez udział w Jego władzy i łączność woli. „Nie jest już 

wyłącznie człowiekiem. Kapłan z ludzi wzięty sprawuje nadludzką mocą 

Chrystusa”
194

. Dla kapłanów Eucharystia, znak największej miłości Chrystusa 

oznacza i jednocześnie wskazuje wszystko. Są oni nierozerwalnie związani 

z ołtarzem ofiarnym i z tabernakulum żywej obecności Pana. Duchowość 

kapłanów powinna być zawsze duchowością eucharystyczną. W wynika to 

z faktu, iż są oni przede wszystkim ministrami Eucharystii, szczytu daru Pana. 

Związek z Eucharystią pozostanie na zawsze fundamentem istoty oraz posługi 

kapłańskiej. Codzienna celebracja Mszy św., mimo że nie uczestniczą w niej 

czasem wierni, pozostaje nadal podstawowym źródłem odnowy każdego 

sakramentalnego kapłaństwa. 

Bycie wyobrażeniem Chrystusa oznacza konieczność nieustannego bycia 

człowiekiem modlitwy. Osobowy dialog z Chrystusem to podstawowy element 

istotowy tożsamości kapłańskiej Nowego Przymierza, to wrastanie w hierarchię 

wartości, gdzie najważniejszy jest Bóg. Modlitwa, w bogactwie jej form 

i znaków indywidualnych oraz wspólnotowych, pozostanie na zawsze jedną 

z podstawowych i ożywiających sił każdego kapłana. Z drugiej strony Jezus 

Chrystus pragnie nieustannie modlić się w każdym z kapłanów i za każdego 

                                                 
191

 Por. A. P. Szelążek, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 19. 
192

 Tenże, Prymicje, kaz. cyt., s. 10. 
193

 Por. tenże, O powołaniu, kaz. cyt., s. 18. Potrzebę nieustannego odnawiania i pogłębiania 

świadomości, że kapłan jest w szczególny sposób złączony z Chrystusem podkreśla Jan Paweł II. Por. 

tenże, PDV 25. 
194

 A. P. Szelążek, [Do kapłanów], kaz. cyt., s. 2. 
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z nich, wspierając wytrwale w podejmowanych posługach ewangelizacyjnych. 

Daje zatem wzór, a jednocześnie moce do urzeczywistnienia tego ideału.
 195

 

Odpowiedzialny za posługę duszpasterską w diecezji, Ksiądz Biskup kład 

nacisk na dobre przygotowywanie się do kazań. Zwracał uwagę, że należy 

„mówić nie nowe rzeczy, ale w nowy sposób”
 196

. Przekazując treści moralne 

zwracać uwagę na wprowadzanie elementu pozytywnego, a to co stanowi wadę 

umieszczać w kazaniach na drugim planie. Logicznie opracowane kazania są 

jednym z najskuteczniejszych środków ewangelizacji. Jeśli ludzie będą słuchać 

dobrych homilii, wzrośnie ich wiara, ponieważ przepowiadane słowo Boże jest 

żywe, ma moc przemiany serca. Jako człowiek Boży, kapłan powinien zawsze 

wytrwale szukać i jednocześnie przede wszystkim rozeznawać myśli samego 

Boga, kierowane nieustannie ku niemu oraz całemu ludowi Bożemu. Jego 

zadaniem jest więc studiowanie i pogłębianie wiedzy przez całe życie.
197

 

Kapłani najdoskonalej budują oraz rozwijają Kościół, gdy są animowani 

przez gorliwość, duchowość i dzieła ewangelizacyjne poparte ich osobistą 

świętością. Chrystus, który jedyny posiada pełnię świętości, jest dla nich 

najdoskonalszym i najwyższym przykładem.  

 
 

§ 2. Dążenie do doskonałości w życiu zakonnym 

 

Świętość jest darem i zadaniem każdego. Jednakże w ramach tego 

wspólnego powołania w ukazaniu i urzeczywistnianiu świętości Kościoła, 

szczególna rola przypada życiu konsekrowanemu, które odzwierciedla sposób 

                                                 
195

 Por. tenże, List do Ks. Proboszcza, 8.VI.1942, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 5, s. 2. 
196

 W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniu 30-31.VII i 

1.IX.1927, art. cyt., s. 657. 
197

 Por. A. P. Szelążek, Okólnik w sprawie Listu Pasterskiego, MDŁ 10(1935) nr 3-4, s. 74; por. W. 

Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniu 30-31.VII i 

1.IX.1927, art. cyt., s. 657. Słowo Boże zawsze powinno być głoszone z wielka starannością, ponieważ 

jest adresowane do człowieka i w spotkaniu z nim kapłan powinien posługiwać się zrozumiałym i 

przystępnym językiem dla wszystkich ludzi. Por. Benedykt XVI, SC 46. Por. G. Jaśkiewicz, Homilia jako 

zbawczy Kairos, AK 100(2008)nr595, s.474. 
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życia samego Jezusa i najlepiej ukazuje cel Kościoła, czyli uświęcenie 

ludzkości.
198

  

Życie zakonne należy nienaruszalnie do życia i świętości Kościoła.
199

 

Ta ponadczasowa myśl wyrażona przez Sobór Watykański II w Konstytucji 

dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, znajduje swoje urzeczywistnienie 

i konkretyzację w nieustannej trosce, jaką Kościół otaczał i otacza stan życia 

zakonnego, na przestrzeni wieków. Wyrazem dbałości o jakość świadectwa 

dawanego przez zakony są słowa Benedykta XVI: „Współcześni ludzie gotowi 

są słuchać i naśladować tylko tych, którzy dają konsekwentne świadectwo swej 

przynależności do Chrystusa.”
200

 

 

art. 1. Autentyzm życia 

 

Ordynariusz diecezji Łuckiej zawsze odnosił się z wielkim szacunkiem do 

osób zakonnych. Jego zdaniem najważniejszym zadaniem zakonów jest 

wskazywanie całym życiem na transcendentny wymiar człowieka. Przez swój 

podstawowy wybór, dokonany świadomie i w sposób wolny, wskazują na 

wartości absolutne. Pierwszorzędnym celem życia zakonnego jest zjednoczenie 

się z Bogiem. Wszystkich zakonników powinno charakteryzować pełne oddanie 

się Jezusowi oraz pragnienie doskonalenia się w miłości. Człowiek, którego 

serce doświadczyło wielkiej miłości Chrystusa wznosi się ponad sprawy 

ograniczone tylko obowiązkami, potrafi wyjść poza granice ścisłej konieczności. 

Źródłem wszelkich czynów jest miłość i takiego świadectwa oczekiwał Ksiądz 

Biskup od osób zakonnych. 
201

 Wiele razy podkreślał, że w życiu zakonnym 

najdoskonalsza realizacja powołania objawia się nie w "bezdusznym" 

                                                 
198

 Por. B. Rozen, Świętość w życiu konsekrowanym, AK 97  (2005) nr 578, s. 120. 
199

 Por. KK 45: 
200

 Benedykt XVI, Kryzys i odrodzenie życia zakonnego, Przemówienie do członów Rady ds. Kontaktów 

Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Watykan 

18.II.2008, OsRomPol 29 (2008) nr 4, s. 24. 
201

 Por. A. P. Szelążek, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, [b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, 

s. 2. 
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wypełnianiu reguły, ponieważ to nie stworzy świętości, ale w wypełnianiu reguły 

z miłością i wielkodusznością.
202

  

Zadanie osób konsekrowanych realizuje się w Kościele i dla Kościoła, 

którego celem jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Są one świadkami świętości, 

podtrzymują w ochrzczonych świadomość podstawowych wartości Ewangelii. 

Ich kolejnym zadaniem jest ukazanie Boga i Jego miłości poprzez kształtowanie 

sposobu myślenia, wartościowania i postępowanie zgodne z nimi. W tym duchu 

Ksiądz Biskup pisał do sióstr zakonnych: „Dobroć i wielkie serce powinny 

promieniować od osoby poświęconej Bogu w życiu zakonnym, jest to święte 

świadectwo dla osób, z którymi siostry spotykają się w swej pracy 

apostolskiej”
203

. W wielu listach wyrażał radość i wdzięczność za świadectwo 

autentycznej świętości dawne przez Zgromadzenia na terenie jego diecezji. 

Wspominał, że wiele sióstr nie tylko swoimi modlitwami, ale przez heroiczne 

praktykowanie cnót chrześcijańskich, wierne przestrzeganie rad ewangelicznych 

oraz przez swoją odwagę w zaparciu się siebie, stawało się przykładem dla 

innych powołanych. Jednocześnie umacniały one Kościół i walczyły dla spraw 

Bożych.
204

 

Zafascynowany postacią św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej 

duchowością, kształtował swą diecezję w Jej duchu. Przekonany o ogromnej 

aktualności terezjańskiego powołania, duchowość „małej drogi” uczynił punktem 

centralnym w utworzeniu nowego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus.
205

 W konstytucjach nowo powstałego Zgromadzenia umieścił zapis: 

                                                 
202

 Por. tenże, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, kaz. cyt., s. 1. Bardzo ważnym elementem 

życia konsekrowanego jest życie duchowe, które tylko wtedy stanie się dążeniem do świętości gdy będzie 

prawdziwe i głębokie. Por. Cz. Parzeszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, AK 99 

(2007) nr 590, s. 74. 
203

 A. P. Szelążek, List do Matki Kubasiewicz, Łuck 26.I.1937, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad6, s. 2. 

Życie konsekrowane jest darem dla Kościoła, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania 

chrześcijańskiego. Por. Jan Paweł II, VC 3. 
204

 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki Martin, Warszawa 16.X.1924, w: Korespondencja z 

Karmelem, Podkowa Leśna 2000, s. 15. Tę potrzebę świadectwa dostrzega wielu autorów. B. Rozen 

podkreśla: „Osoba konsekrowana ma być świadkiem świętości i przewodnikiem wskazującym innym 

drogą do jej osiągnięcia w życiu codziennym. Świadectwo życia bez reszty oddane Bogu uobecnia 

Chrystusa wśród ludzi naszych czasów, którzy chętniej słuchają świadków niż nauczycieli i są bardziej 

wrażliwi na przykład niż na słowa”. Tenże, Świętość w życiu konsekrowanym, art. cyt., s. 136. Por. 

także: Servais J, Rady ewangeliczne, a całkowity dar z siebie, ComP 25 (2005) nr 5, s. 27. 
205

 Nowe zgromadzenie Ksiądz Biskup dostrzegał jako dar dla jego diecezji. W jednym ze swych listów 

do sióstr karmelitanek napisał: „Za dar i łaskę, łaskawość od Boga i św. Teresy mogę uważać to, że udało 
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„Siostry powinny starać się, aby całym sercem, swoim postępowaniem 

propagować ducha prawości, najwyższej miłości chrześcijańskiej oraz 

ewangelicznej prostoty”
206

. 

Przykład osób zakonnych stawał się inspiracją także w życiu duchowym 

Biskupa Łuckiego. W jednym z listów napisał: „Chcę iść za Czcigodną Matką 

Agnieszką i drogimi Siostrami Karmelitankami z Lisieux w ich heroicznym 

porywie miłości Bożej, będę bardzo szczęśliwy, jeżeli będą dokonywać 

ustawicznego i nieskończonego postępu na drogach doskonałości 

chrześcijańskiej, jeżeli będą się zanurzać bez zastrzeżeń w przepaści tej miłości; 

niechaj ten święty chór Karmelitanek z Lisieux przemierza świetlane przestrzenie 

zażyłego zjednoczenia z Bogiem, wierny tradycji, stworzonej przez Opatrzność, 

która wyróżnia uprzywilejowaną Górę Karmel z Lisieux i czyni ją wielką chwałą 

Boga czasów współczesnych”
207

. 

Osoby konsekrowane pod przewodnictwem Ducha podążają drogą 

nieustannego oczyszczenia, stają się stopniowo osobami ukształtowanymi 

na wzór Chrystusa. Zjednoczenie z Bogiem realizuje się przez czyny cnotliwe, 

które płyną z dobrej woli człowieka. „Dobra wola kształtuje się na prawdzie”
208

. 

Cnoty są filarami życia zakonnego. W celu lepszego zobrazowania tego 

zagadnienia pasterz Łucki posługuje się porównaniem: „W wielkich budowlach 

istnieją podpory, które wyglądają jak ozdoby budynku, ale one w rzeczy samej 

podtrzymują tę konstrukcję, one jej dają solidność, moc i trwałość”
209

. 

Wyrzekając się samych siebie, oddając się całym sercem Bogu, żyjąc w ciągłej 

                                                                                                                                               
mi się utworzyć w mojej diecezji Zgromadzenie Zakonne Sióstr naszej Patronki. (…) Zgromadzenie to 

posiada już kilka domów. Polecam to nowe dzieło, które posłuży umocnieniu kultu naszej Patronki, 

Waszym świętym modlitwom” A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki Martin, Łuck 7.X.1936, w: 

Korespondencja z Karmelem, dz. cyt., s.85. 
206

 Konstytucje Kongregacji Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus - Pod Najświętszą opieką 

Chrystusa Króla, Łuck 1936, AGCST AZG sygn. I A 3-3, nr 4. Por. także: tenże, Dekret erekcyjny 

Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 1.VIII.1936, mps, AGCST, sygn AZG Aa-1, 

s. 5. 
207

 Por. tenże, List do Matki Agnieszki Martin, Warszawa 3.IX.1924, w: Korespondencja z Karmelem, 

dz. cyt., s. 8. 
208

 Tenże, Światłość świata, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 1. Zdaniem Jana Pawła II życie 

konsekrowane jest pójściem za Jezusem poprzez naśladowanie Jego stylu życia, przekształcanie się w 

Niego i naśladowanie Go. Por. Cz. Parzeszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, art. cyt., 

s. 68. 
209

 A. P. Szelążek, [Cnoty], konf. cyt., s. 2.  
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obecności Boga człowiek kształtuje w swej duszy piękno i do tego wezwane 

są szczególnie osoby zakonne.  

Oddanie się Jezusowi powinno wyrażać się pogodą ducha, dzięki temu, 

łatwiej jest przezwyciężać trudności i dostrzec wolę Bożą w codziennym życiu. 

Źródłem tej radości jest Pan Bóg, który obdarza szczęściem ludzi miłujących 

Jego Prawo i kroczących drogą przykazań.
210 

 

Osoba konsekrowana pragnie utożsamić się z Chrystusem, przyjmując 

Jego dążenia i sposób życia. To porzucenie wszystkiego i poście za Chrystusem 

stanowi właściwy program wszystkich ludzi powołanych. Przez realizację 

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nie negują one wartości dóbr stworzonych, 

podkreślają jednak ich względność. Wskazują na Boga jako na Dobro Absolutne, 

który może spełnić wszystkie pragnienia ludzkiego serca. Śluby do których 

zobowiązują się osoby konsekrowane nie są same w sobie świętością, 

ale prowadzą do celu i pomagają w zespoleniu się z Jedynym Oblubieńcem.
 211

 

Osoby składające ślub ubóstwa oddają wszystko do wspólnego użytku, 

jednak nie chodzi tu tylko o rzeczy materialne. Angażują i oddają dla dobra 

wspólnoty wszystkie umiejętności, wiedzę, pracę swych rąk. Ten kto nie jest 

w stanie, z różnych przyczyn, pracować współdziała z innymi przez modlitwę. 

Pasterz Łucki podkreśla, że Bóg błogosławi i otacza swą opieką siostry żyjące 

we wspólnocie, a owoce ich wysiłków spływają na wszystkich wiernych.
212

 

Praktyka ślubu ubóstwa jest ściśle związana z naśladowaniem Chrystusa, który 

mógł wybrać życie w rozkoszach, pałacach i zaszczytach, jednak zdecydował się 

na ubóstwo. Jest całkowitym upodobnieniem się do Chrystusa, który jest obecny 

wśród ludzi w postaci odrobiny Chleba Eucharystycznego. Życie człowieka 

                                                 
210

 Por. tenże, List do Heleny Jander, Warszawa 1.I.1926, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 2; por. tenże, 

List do H. Jakimiak, Zamek Bierzgłowski, 17.IV.1949, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 4. Potrzeba 

dawania świadectwa wyrażana jest w przesłaniu Jana Pawła II, który podkreślał, że widoczna miłość, 

przepojona radością i poświęceniem pozwala ukazać drogę życia konsekrowanego jako bardziej 

wiarygodną, a wezwanie Chrystusa po ludzku mówiąc, atrakcyjne i warte podjęcia. Chodzi o świadectwo 

radości, które wyczytuje się w spojrzeniu i w postępowaniu. por. Cz. Parzeszek, Przesłanie Jana Pawła II 

o życiu konsekrowanym, art. cyt., s. 74. 
211

 Por. A. P. Szelążek, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, kaz. cyt., s. 1. Przekonanie, że 

w praktykowanie rad ewangelicznych wpisane jest nieustanne wezwanie do świętości podzielało wielu 

autorów. Zob. Cz. Parzeszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, art. cyt., s. 74; Zob. J 

Servais, Rady ewangeliczne, a całkowity dar z siebie, art. cyt., s. 38. 
212

 Por. A. P. Szelążek, Nauki apologetyczne, Warszawa 1901, s. 258. 
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powinno koncentrować się nie na bogactwie, ale na dawaniu pierwszego miejsca 

Bogu. Osoby konsekrowane powinny zatem przemyśleć swój styl życia 

i koniecznie zaprogramować w nim ubóstwo, wyrzeczenie, pomoc osieroconym, 

biednym, opuszczonym czy samotnym, ponieważ jest to posłuszeństwo 

Ewangelii, i sposób na twórczą działalność.
 213

 

Kolejnym ślubem, którego Kościół domaga się od osób konsekrowanych 

jest pełna czystość na wzór dziewiczego Chrystusa, który cały oddał się Ojcu 

i ludziom. Praktykowanie ślubu czystości, nie wiąże się jedynie ze 

wstrzemięźliwością, ale jest ściśle złączona z czystością serca i myśli. 

Najgłębszym i w pełni skutecznym motywem czystości może być tylko miłość. 

Autentyczna, prawdziwa miłość jest maksymalistyczna, aż do końca, bez troski 

o siebie, ukierunkowana na drugą osobę. W przypadku osób zakonnych powinna 

być ukierunkowana na Boga i bliźnich. Czysta, zrodzona z wiary miłość, rodzi 

największe owoce, także dlatego, że u jej podstaw jest ofiara, wyrzeczenie, 

umartwienie i zwycięstwo prawego sumienia.
 214

 

Bez uznania autorytetu Boga, ludzie nie są w stanie w pełni zrozumieć ani 

zrealizować kolejnego ślubu osób zakonnych, którym jest posłuszeństwo. Chodzi 

tu o realizację posłuszeństwa Bogu w Kościele. Biskup Szelążek zaznacza, 

że ślub posłuszeństwa nie może być tylko zewnętrzny. Staje się swego rodzaju 

powołaniem, nieustannym zwracaniem się ku Bogu, aby pełnić Jego wolę i w ten 

sposób coraz głębiej jednoczyć się z Chrystusem. Posłuszeństwo nie może 

jednak stać się biernym zniewoleniem, uzależnieniem od przełożonych, 

zrodzonym z ziemskich oczekiwań, lęków czy nadziei. W tym celu wszyscy 

powołani, zarówno przełożeni jaki i podwładni powinni obdarzać się wzajemnie 

szacunkiem, zaufaniem oraz pokorą, która pomaga zrezygnować z własnych 

ocen i wyborów na rzecz tego, co jest wolą Chrystusa żyjącego w Kościele, 

wskazaną przez polecenia przełożonych. Odpowiedzialne posłuszeństwo nigdy 

nie będzie przeczyć duchowi inicjatywy, wprost przeciwnie, dążyć będzie do 

                                                 
213

 Por. tenże, Ubóstwo, [b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 1; por. tenże, Chrystus i świat 80, 

[b.m.r.], rps konsp. kaz., depozyt ABMK, s. 2. 
214

 Por. tenże List do H. Jakimiak, Zamek Bierzgłowski, 10.II.1947, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 4. 
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coraz to głębszego rozeznania i wypełniania woli Bożej w każdej sytuacji 

życia.
215

 

Ksiądz Biskup podkreśla, że życie zakonne nie jest jakimś sztywnym 

szablonem, do którego muszą wpasować się członkowie. Każdy instytut ma 

swoją specyfikę. Ludzie przez swoją indywidualność nadają odpowiedni kształt 

i charakter regule zakonnej. Ważne jest jednak, aby pozostali wierni 

charyzmatowi, jaki pozostawił im założyciel.
216

 

 

art. 2. Czynny udział w życiu Kościoła 

 

Pasterz diecezji Łuckiej zauważał wielkie oddanie dla spraw Bożych 

i drugiego człowieka osób konsekrowanych, które pracowały się na terenie jego 

diecezji. Świadomy wielkiego wpływu, jaki miało dla Kościoła życie zakonne, 

zwracał się z prośbą, o przywracanie placówek, które były na terenie jego 

diecezji, a które pod wpływem systemów politycznych musiały być usunięte.
217

  

Podkreślając ważność i doniosłość powołania zakonnego, zwracał uwagę 

na wpływ duchowy i skuteczność ich wstawiennictwa u Boga.
218

 Wielokrotnie 

zwracał się z prośbą o modlitwę we własnych intencjach jak też sprawach całego 

Kościoła.
219

 To właśnie osobowy kontakt z Bogiem, połączony z wiernym 

                                                 
215

 Por. tenże, List pasterski o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, list cyt., s. 13; por. tenże, Nauki 

apologetyczne, dz. cyt., s. 258; por. tenże, List do Matki Bernardy Nakonowskiej, Bierzgłowo Zamek, 

20.IX.1948, rps AGCST, sygn. APSZ Ad 6, s. 1. 
216

 Por. tenże, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, kaz. cyt., s. 1. Ważność charyzmatu założyciela 

omawia także B. Rozen. Wyraża on przekonanie, że osoby konsekrowane powinny poznać ducha swojej 

wspólnoty, dążąc do wiernego jej wypełniania w wymiarze wspólnotowym jak też indywidualnym. Por. 

Tenże, Świętość w życiu konsekrowanym, art. cyt., s. 135. 
217

 Por. A. P. Szelążek, List do Matki Zenony Dobrowolskiej SIC, Łuck 22.IX.1941, rps, ASIC, sygn. 

B.XIII.1, s. 1; por. tenże, Pismo do Czcigodnych Księży Proboszczów Diecezji Łuckiej, MDŁ 14(1939) 

nr 1, s. 25. 
218

 Utrzymując żywy kontakt z Karmelem pisząc o powrocie do zdrowia swojej matki zaznacza: „Jestem 

głęboko przekonany, że to radosne wydarzenie należy do łańcucha łask, którymi jesteśmy otoczeni za 

wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Te płatki róż, których zaznałem w swoim życiu - które 

domagają się ode mnie wzajemnej miłości - wymagają zbadania mojego obecnego stanu wewnętrznego 

i zmuszają mnie do przyznania, iż niedostatecznie godnie odpowiadam na te niebieskie głosy. Lecz 

równie dobrze rozumiem, że modlitwy Waszej Wielebności i całej Wspólnoty były główną przyczyną 

łaski”. A. P. Szelążek, List do Matki Agnieszki Martin, Łuck 25.IV.1928, w: Korespondencja 

z Karmelem, dz. cyt., s.48. 
219

 Gdy w Polsce miały rozpocząć się prace związane ze sprawą konkordatu zwrócił się przede wszystkim 

do Sióstr o pomoc modlitewną w tej sprawie. Był przekonany o skuteczności ich modlitw. Por. A. P. 

Szelążek, List do Matki Agnieszki Martin, Warszawa przed 1929 r., w: Korespondencja z Karmelem, 

dz. cyt., s. 56. 
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wypełnianiem obowiązków zakonnych uważał za najpewniejszą drogę 

do świętości osób zakonnych. „Gratulują wam tych Bożych łask, - pisał do Matki 

Agnieszki - którymi jesteście przepełnione pod każdym względem, właśnie 

w płaszczyźnie życia nadprzyrodzonego. W zewnętrznej płaszczyźnie kościelnej 

już dokonałyście rzeczy wspaniałych, nadzwyczajnych, które na zawsze zapiszą 

Wasze Imię w historii Kościoła; ale przez Wasze życie, przez przykłady 

heroicznych cnót umacniacie budowlę Królestwa Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest 

to bardzo skuteczna Akcja Katolicka”
220

. 

Dostrzegając wpływ życia konsekrowanego na dobro całego Kościoła, 

Ksiądz Biskup zachęcał do zaangażowania się w pracę dla zbawienia innych. 

Podkreślał że podejmując pracę apostolską już tu na ziemi można cieszyć się jej 

owocami. Szczęście osób konsekrowanych nie tkwi jednak w działalności, lecz 

w oddawaniu Bogu samych siebie i wszystkich czynności. Każdy dar Boży 

dobrze wykorzystany wspiera i służy innym, a czyn wykonany w stanie łaski, 

sprowadza większe dobro na człowieka go spełniającego i na cały Kościół. 
221

 

Przez wszystkie wieki swego istnienia zakony oddawały największe usługi 

cywilizacji świata, przyczyniały się do szerzenia oświaty, wzbogacały 

i obejmowały swoją opieką chorych, sieroty, opuszczonych starców, a nawet 

wielokrotnie swoim wstawiennictwem u Boga nieustanną modlitwą odwracały 

wielkie klęski, które groziły światu.
222

  

W kontekście przeszłości Ksiądz Biskup ukazywał aktualne zadania, jakie 

mają do spełnienia różne Zgromadzenia. Siostry żyjąc we wspólnocie powinny 

podejmować wszelkie trudy i walki dążąc do własnego zbawienia oraz troszcząc 

się o wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Powinny zakładać i kierować 

Kółkami uczniów pod patronatem św. Teresy, modlitwą wspierać kapłanów. 
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 Tenże, List do Matki Agnieszki Martin, Łuck 1.I.1938, w: Korespondencja z Karmelem, dz. cyt., s.92. 

Także Benedykt XI wyraża uznanie i poparcie dla instytutów życia konsekrowanego, których członkowie 

poświęcają znaczną część swego czasu na adorację eucharystyczną. W ten sposób dla wszystkich 

są przykładem tych, którzy pozwalają się kształtować przez realną obecność Pana. Papież podkreśla, 

że istotny wkład, jakiego Kościół oczekuje od życia konsekrowanego, dotyczy o wiele bardziej sposobu 

bycia niż działania Por. Benedykt XVI, SC 67, 81. 
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 Por. A. P. Szelążek, Światłość świata, kaz. cyt., s. 5-6; por. tenże, List do Matki Kubasiewicz, Łuck 

18.VIII.1937, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 6, s. 2. 
222

 Por. tenże, Przemówienie na kanoniczną erekcję nowicjatu, Zamek Bierzgłowski, 20.IX.1948, rps, 

AGCST, sygn. APSZ Ab 7, s. 1. 
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Biskup Łucki był przekonany, że dadzą one wspaniałe świadectwo 

wielkoduszności, pomysłowości i wrażliwości na potrzeby Kościoła i świata.
223

  

Z drugiej strony dostrzegał trud i zmęczenie osób konsekrowanych. Życie 

niesie bowiem ze sobą wiele cierpień, wymaga silnej woli i podejmowania trudu 

pracy. W takich momentach zapewniał wsparcie, przede wszystkim duchowe 

i moralne.
 224

 Do jednej z sióstr pisał: „Proszę w trudnościach swoich jak 

najwięcej modlić się do Opatrzności Bożej, do św. Józefa i do naszej patronki. Pan 

Bóg przyjdzie z pomocą. Deus providebit. Trzeba mieć wielką ufność 

w Opatrzność Bożą”
225

. 

Ukazana przez Biskupa Łuckiego doskonałość osób konsekrowanych 

wiąże się z wiernym wypełnianiem najmniejszych obowiązków.
 226

 Przez małe 

rzeczy i wysiłek włożony w ich spełnienie prowadzi droga do świętości. Osoby 

konsekrowane uświęcają się jednak nie przez czyny, ale dzięki działaniu ich 

Oblubieńca. Złączone z Nim stają się czytelnym znakiem wiernej miłości Boga. 

Przykładem swego życia zachęcają innych do wyboru najwyższych wartości. 

 

 

§ 3. Świętość w życiu osób świeckich  

 

Bardzo trudno przychodzi współczesnemu człowiekowi myśleć 

o małżeństwie i rodzinie, jako o rzeczywistości świętej czy o drodze do 

świętości. Właśnie dlatego trudno mu zrozumieć, że szare życie też może być 

miejscem spotkania z Bogiem. Wiele małżeństw nie zna całego duchowego 

bogactwa tkwiącego w tym stanie życia. Scharakteryzowanie drogi powołania do 
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 Por. tenże, Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dekret cyt., s. 5; 

por. tenże, List do Matki Agnieszki Martin, Łuck 7.X.1936, w: Korespondencja z Karmelem, dz. cyt., 

s.85; por. Konstytucje Kongregacji Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., nr 4. Na temat roli 

osób konsekrowanych w umacnianiu wewnętrznym Królestwa Chrystusowego i w rozkrzewianiu go na 

zewnątrz. Por. Pius XI, UAD. Jan Paweł II również łączył fakt istnienia instytutów życia 

konsekrowanego w kościele i w świecie z zaangażowaniem się w konkretne dziedziny życia społecznego, 

jak np. szkoły, szpitale, opieki, katecheza. Por. Cz. Parzeszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu 

konsekrowanym, art. cyt., s. 74. Papież wiele razy przypominał, że współczesny świat i ludzkość 

potrzebują świadectwa miłości. Por. Jan Paweł II, RD 14. 
224

 Por. A. P. Szelążek, List do H. Jakimiak, Łuck 30.V.1939, rps, AGCST, sygn. APSZ Ad 7, s. 2. 
225

 Tenże, List do M. Bernardy Nakonowskiej, Bierzgłowo Zamek, 31.X.1948, rps, AGCST, sygn. APSZ 

Ad 6, s. 1. 
226

 Por. tenże, [Cnoty], konf. cyt., s. 2. 
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szczególnej świętości, do jakiej powinno doprowadzić normalnie małżeństwo 

może stanowić ogromną pomoc dla wielu par małżeńskich, poważnie 

traktujących swą relację z Bogiem. 

Jednym z tych, którzy podejmowali problematykę możliwości osiągania 

pełnego zjednoczenia z Bogiem przez osoby świeckie był Ks. Bp A. P. Szelążek. 

Podkreślał, że świeccy, nie tylko należą do Kościoła, ale wraz 

z duchowieństwem tworzą w tym kościele jedną całość.
 227

 Zdawał sobie sprawę, 

że nie posiadają oni może wysokiej wiedzy teologicznej, ale w zakresie zasad 

religii, mają mocno zakorzenioną znajomość najwyższych prawd wiary i wysoko 

rozwinięte poczucie zasad moralnych. Obrona praw Bożych stanowi obowiązek 

wszystkich katolików bez wyjątku. Potrzebna jest współpraca, zjednoczenie sił 

moralnych i duchowych. O rozwój duszy powinni dbać wszyscy wierzący, a nie 

tylko ci, którzy należą do stowarzyszeń. Cel chrześcijańskiego życia - świętość 

wyraża się w świadectwie słowa i życia, każdy chrześcijanin jest powołany 

do bycia świadkiem Ewangelii. Misją Ducha Świętego jest przemieniać uczniów 

w świadków Chrystusa. Osoba świecka komunię z Bogiem realizuje więc wśród 

normalnych zajęć, radości i smutków, i to one stają się miejscem i formą jej 

uświęcenia. Świętość jest więc możliwa dla wszystkich. Ksiądz Biskup wzywał 

wiernych, by rozpoczęli zmieniać swe życie i odbudowywać je na wzór 

Chrystusa. Wyrażał przekonanie, że gdyby wszyscy jednomyślnie poszli za tym 

wezwaniem to odnowiłoby Kościół.
 228

 

Omawiając drogę świętości ludzi świeckich, Biskup Łucki kładzie nacisk 

na świętość małżonków. Sakramentalny związek małżeński ma sens jedynie dla 
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 Por. tenże, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 13. Próbując jasno ująć doktrynę 

powszechnego powołania do świętości, należy zauważyć, że świętość jest darem Bożym, które znajduje 

się w centrum nauczania ewangelicznego, jednak małżonkowie dość długo czekali na powszechność owej 

treści. Trzeba zauważyć, że małżeńskie powołanie do świętości nie zawsze było w praktyce tak wysoko 

cenionym priorytetem w nauczaniu Kościoła. Por. K. Chorzowska, Małżeńskie powołanie do świętości 

„Drogą Kościoła”, ComP 27 (2007) nr 1, s. 95; Sobór Watykański II stał się otwarty na głębię 

problematyki eklezjologicznej dzięki temu Kościół katolicki stał się wrażliwszy na świętość i na 

rozumienie powszechnego powołania do świętości. W obecnych czasach dostrzega się przekonanie, że 

świętość jest darem, który stanowi o istocie bycia chrześcijaninem. Ujmuje się ją jako normalność gdzie 

człowiek święty oznacza kogoś dla którego Bóg jest treścią najwyższą. Por. T. Kaczmarek, Świętość 

kanonizowana, art. cyt., s. 227. Zob. także: KK 941. 
228

 Por. A. P. Szelążek, List Pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 32, 33, 41, 42. Pius XI 

przypominał wszystkim wiernym, że jeśli będą szerzyć miłość Chrystusa Pana czy to w życiu 

publicznym, czy też prywatnym, zasłużą sobie na miano "rodzaju wybranego, królewskiego, kapłaństwa 

narodu świętego, ludu nabytego" (1 P 2, 9), Pius XI, UAD. 
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ludzi wierzących w Chrystusa i tęskniących za zbawieniem. Miłość małżeńska 

zawsze dąży ku Bogu, który jest źródłem i początkiem wszelkiej ludzkiej 

miłości. Małżeństwo jest sakramentem także po to, aby członkowie rodziny 

mądrze kierowali swymi ziemskimi sprawami. Patrząc na sakramentalne 

małżeństwo w świetle nauki objawionej, trzeba stwierdzić, że jest ono 

specjalnym powołaniem do życia w miłości i we wspólnocie dwojga ludzi, 

mężczyzny i kobiety. Jest szczególnym udziałem w realizacji Bożego Planu 

miłości Stwórcy. Z tego wyrasta obowiązek przygotowania się do podjęcia zadań 

małżeńskich i rodzinnych. Widocznym znakiem, po którym można poznać, 

że młodzi małżonkowie posiadają wszystkie dane do spełnienia swego 

posłannictwa, jest ich wiara, miłość, świątobliwość oraz jedność dusz.
229

  

Sakrament małżeństwa prowadzi do świętości tych, którzy traktują 

na poważnie małżeństwo jako drogę. Realizacja tego powołania nie jest jedynie 

rezultatem ludzkich sił, jest o wiele wyższą wartością, daną od Boga, „wartością 

o nadziemskim pochodzeniu, jest energią, którą daje łaska sakramentalna 

małżonkom, żyjącym w stanie łaski poświęcającej”
230

. Więź, która powstaje 

między małżonkami, mająca znamiona czegoś przedziwnego, zostaje przez moc 

sakramentu konsekrowana, wyłączona tylko z porządku doczesnego, oddana 

Bogu.  

Pasterz Łucki wiele uwagi poświęca także zagadnieniom życia 

rodzinnego, które łączy z problematyką wychowawczą. Jego zdaniem 

zasadniczym powołaniem małżonków jest wzajemne pomaganie sobie, wspólne 

podejmowanie obowiązków rodzicielskich i wychowawczych oraz dorastanie 

do świętości. Bóg stworzył człowieka i osadził go w rodzinie, aby dać swemu 
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 Por. A. P. Szelążek, [Powołanie małżonków], Zamek Bierzgłowski, 2.II.1947, mps kaz., depozyt 

ABMK, s. 1; por. tenże, Nauki apologetyczne, dz. cyt., s. 276. Stwarzając człowieka z miłości, Bóg 

powołał go również do miłości, dlatego wzajemna miłość mężczyzny i kobiety jest obrazem absolutnej 

miłości Boga do człowieka. Naturalne miejsce powołania stanowi małżeństwo, ponieważ to powołanie 

„jest wpisane w naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z reki Stwórcy”. Por. KKK 1603. 
230

 A. P. Szelążek, [Powołanie małżonków], kaz. cyt., s. 1. «Należy popierać — pisał Jan Paweł II — 

uznanie heroiczności cnót zwłaszcza świątobliwych wiernych świeckich, którzy realizowali swe 

powołanie chrześcijańskie w małżeństwie. Żywiąc przeświadczenie, że w rzeczywistości nie brak 

owoców świętości również w tym stanie, czujemy potrzebę znalezienia odpowiednich sposobów, ażeby 

świętość ta była przez Kościół stwierdzana i stawiana za wzór dla innych chrześcijańskich małżonków». 

Tenże, TMA 37. 
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stworzeniu pomoc w osiągnięciu celu, do którego go przeznaczył.
231

 Pierwszym 

ośrodkiem, który kształtuje świętość osób świeckich jest właśnie rodzina 

„Chrystus Pan nie stworzył rodziny, On tylko przywraca jej doskonałość według 

myśli Bożej. Odtąd godność kobiety w rodzinie nie może być lekceważoną”
232

.  

Zadanie przekazywania życia jest kolejnym elementem świętości każdego 

małżeństwa. Sakrament małżeństwa jest aktem powołania wybranych osób 

do uczestnictwa w twórczej działalności Pana Boga. Bóg stwarza, a rodzice 

przekazują życie swojemu dziecku. Autentyczna miłość małżonków nigdy nie 

zamyka się na nowe życie. Daje początek rodzinie, w której Stwórca zakłada 

fundament, na którym spoczywa nieobjęty gmach ludzkości.
233

 Pierwszym 

i istotnym celem małżeńskim jest potomstwo. Odpowiada to skłonnościom 

i wymaganiom natury ludzkiej i dobru moralnemu potomstwa. „Człowiek rodzi 

istoty nie tylko obdarzone życiem organicznym i zmysłowym, co jest właściwe 

i zwierzętom. Daje początek ludziom podobnym do siebie, organizmom żyjącym 

i władającym zmysłami, posiadającym wyższe władze, jak rozum i wolna 

wola”
234

. Rodzice przekazują dzieciom życie nie tylko dlatego, żeby żyły, 

ale dlatego, żeby zostały zbawione. Urzeczywistnianie świętego ogniska 

rodzinnego jest możliwe przy pomocy łaski Bożej.
235

  

Kolejnym zadaniem, które stoi przed małżeństwem, a które jest także 

świętym zadaniem jest dzieło wychowania dziecka. Rodzice są dla dzieci 

pierwszymi świadkami wiary. Oni budują Królestwo Boże, gdy prowadzą swe 
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dzieci do Boga. Jezus Chrystus zapewnia życie wieczne tym, którzy obowiązek 

wychowania dzieci spełnią w wierze, miłości i świętobliwości.
 
„Jeżeli dziecko 

nauczy się odprawiać najważniejsze akty życia chrześcijańskiego z wiarą 

i zrozumieniem całej ich doniosłości, to chociażby burze życia chciały odwrócić 

je od Chrystusa, człowiek do niego wróci”
 236

 - zauważa Bp Szelążek Samo 

wychowanie dzieci nie wystarczy, konieczna jest współpraca innych osób, które 

zajęłyby się z wielkim poświęceniem pracą z młodzieżą. Pierwszymi 

wychowawcami dziecka są rodzice, następnie w tym zadaniu pomaga szkoła, 

Kościół natomiast powinien prowadzić po drodze do osiągnięcia ideałów 

wychowawczych i rodzinę i szkołę. 
237

 

Ważny element w formacji młodego pokolenia stanowiło 

samowychowanie. Miało ono uzdolnić młodych ludzi do rozwijania w latach 

dojrzałych tego, czego się wcześniej nauczyli. Ksiądz Biskup zachęcał, aby 

młodzież wierna swym szkolnym obowiązkom, pełna gorącej wiary i ufności 

w Boga szła przez życie, ucząc się sumiennie doprowadzać do końca każde 

podjęte zadnie. Zapewniał, że pokładając nadzieję w Bogu nie zawiodą się.
238

 

Realizacja powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego wiąże się także 

z pewnymi zagrożeniami. Biskup Łucki był świadomy, że każde powołanie 

można przyjąć lub odrzucić, dorosnąć do niego lub wybrać inną drogę. W tym 

kontekście zwraca uwagę, że rodzina zostaje osłabiona, przez odchodzenie 

od pierwiastku nadprzyrodzonego, sprowadzając życie jedynie do tego 

co naturalne.
239

 „Przez rozerwanie małżeństwa małżonkowie targają związek 

swej jedności i przestają łączyć swe starania ku kształceniu istot, którym dali 

życie”
 240

. Z drugiej strony, dzieci widząc rodziców swych w rozłące, w nowe 

wchodzących związki i przenoszących na innych swoje uczucia, łatwo tracą 
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poczucie szacunku i posłuszeństwa, które jest cechą zasadniczą ducha 

rodzinnego i najpiękniejsza ozdobą więzi rodziców z dziećmi. Grzeszne Upadki, 

szczególnie wtedy, gdy powszechnieją głęboko rozbijają rodzinę, niszczą 

ognisko domowe i wprawiają społeczeństwo w stan rozstroju i zepsucia.
241

 

Z analizy pism Biskupa szelążka wynika, że liczne są przeszkody na 

drodze małżonków do świętości, ale liczne są także pomoce, którymi wzmacnia 

ich Pan Bóg. Stanowi to podstawę do nieustannego zaufania Bogu 

i pokonywania własnych ograniczeń. Trudności pochodzą bowiem z ich ludzkich 

słabości, a pomoc - z Bożego źródła. 

W rozdziale trzecim została ukazana nauka Ks. Bpa A. P. Szelążka 

dotycząca realizacji świętości w różnych stanach życia. Biskup Łucki podjął 

wysiłek zmierzający do pogłębienia tożsamości poszczególnych form życia 

chrześcijańskiego. Akcentując powszechne powołanie do świętości, uwyraźnił 

istotę i szczegółowe zadania kapłanów, zgromadzeń zakonnych oraz osób 

świeckich. Zaznaczał, że w każdym stanie życia człowiek jest powołany do 

osiągnięcia najwyższego szczęścia, jakim jest święte życie w Bogu. 

Jako Biskup Diecezji przejawia ogromną troskę o stan życia kapłańskiego. 

Czuł się w szczególny sposób odpowiedzialny za kapłanów, z którymi łączyły go 

więzi powołania. Wiele uwagi poświęcił formacji i wskazaniom, które dotyczyły 

się ich życia. Podkreślał, że ich powołaniem jest służba Bogu i człowiekowi. 

Kładł szczególny nacisk na wysoki poziom rozwoju życia wewnętrznego 

i intelektualnego duchowieństwa. Zachęcał do troski o wzrastanie w świętości, 

która jest także gwarantem skutecznej posługi. 

Zaznaczając posługę i ofiarność osób życia zakonnego wzywał 

do wielkodusznego wypełniania reguł zakonnych i doskonaleniu się w cnocie 

żyjąc według rad ewangelicznych. Zauważał i doceniał twórczy wkład zakonów 

w Zycie kościoła lokalnego przez podejmowane dzieła i modlitwę. 

Nie pomniejszał też powołania do życia w stanie świeckim, zaznaczając, 

że człowiek wybierając rodzinę będąc wierny swemu powołaniu, nie decyduje 

się na minimalizm życiowy. Wybierając rodzinę podejmuje odpowiedzialną 
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służbę na rzecz Królestw Bożego. Podkreślając tym samy ich ważną funkcję, 

jaką mają w przekazywaniu życia fizycznego jak też na równi, życia 

nadnaturalnego. 

 



 

 

 

Zakończenie 

 

 

Wśród priorytetów w pracy duszpasterskiej, Ks. Bp A. P. Szelążek 

dostrzegał znaczenie powszechnego powołania do świętości. Powracając 

do nauki, zawartej na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu, z mocą 

przypominał, że wszyscy ludzie są powołani do zjednoczenia z Bogiem. 

Dowartościowanie tej problematyki, zarówno w aspekcie teologicznym, jak 

i duszpasterskim, było jedną z podstawowych cech jego posługi kapłańskiej 

a także biskupiej.  

Celem powyższej pracy było ukazanie koncepcji powołania do świętości 

w pismach Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka. Podstawową literaturę źródłową 

stanowiły pisma drukowane i rękopisy omawianego autora.  

W rozdziale pierwszym zostało ukazane chrześcijańskie rozumienie 

świętości. Ksiądz Biskup ukazuje Trójcę Świętą jako źródło uświęcenia 

człowieka. Świętość w znaczeniu absolutnym jest przymiotem Boga, jako dar 

zostaje udzielona ludziom. Bóg pragnąc pełnego rozwoju człowieka powołuje go 

w Jezusie do świętości życia. Syn Boży objawia człowiekowi świętość Boga 

i jest wzorem wszelkiej doskonałości. Wyzwoleni z grzechu i odkupieni ludzie 

mogą na nowo kształtować pierwotną świętość, jaką nadał im Bóg w akcie 

stworzenia na swój obraz i podobieństwo. W nauczaniu Biskupa Szelążka nowe 

życie oznacza wyzwolenie z dziedzictwa grzechu, uświęcenie w prawdzie oraz 

życie w Bogu. Chodzi o odtworzenie życia Chrystusa w człowieku. W ten 

sposób człowiek ma udział w pełni miłości, która jest najczytelniejszym 

kryterium i znakiem nowego życia. Jego zadaniem jest przynoszenie owoców w 

miłości. Realizacja świętości dokonuje się w Kościele i ma wymiar 

indywidualno-osobowy, jak również społeczny. Jest ściśle związane 
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z praktykowaniem życia opartego na sakramentach, które włączają wierzących 

w Mistyczne Ciało Chrystusa. Nadrzędnym celem sprawowania sakramentów 

jest uwielbienie Boga oraz uświęcenie człowieka. Istotną rolę w chrześcijańskiej 

koncepcji świętości spełniają Maryja i święci. Stanowią oni pewien rodzaj 

drogowskazu, swoją postawą uczą bezgranicznego zawierzenia Bogu. Czerpiąc 

z ich duchowości człowiek może odnajdywać swą indywidualną drogę do nieba. 

Drugi rozdział został poświęcony ukazaniu formacji chrześcijańskiej, 

która prowadzi do świętości. Formacja duchowa jest uprzedzona łaską Bożą, 

rozwija ona w człowieku największe pokłady dobra eliminując złe postępowanie, 

wady, a wyrabiając najwyższe przejawy życia cnotliwego. Pełna dojrzałość 

moralna osoby realizuje się przez praktykę cnót teologalnych, w ramach których 

człowiek jest zdolny odpowiedzieć na Boże wezwanie. W formacji duchowej 

Ksiądz Biskup akcentuje konieczność walki do uzyskania postępu w życiu 

wewnętrznym.  

Formacja intelektualna powinna ściśle łączyć się z wiarą i formacją 

duchową. Odrzucając pozornie istniejącą antynomię pomiędzy nauką a wiarą, 

Biskup Łucki podejmuje próbę stworzenia koncepcji regulującej właściwe 

relacje tych dziedzin. Cel ten osiąga przez ukazanie jednoczącej roli miłości, 

której powinna być podporządkowana cała działalność człowieka. Taka postawa 

prowadzi chrześcijan do dojrzałości moralnej i umożliwia twórczą aktywność 

w dziedzinie przemiany człowieka. Dzięki Bożemu oświeceniu jest on w stanie 

odkryć wielowymiarowy aspekt rzeczywistości i odważnie przekazywać go 

innym ludziom, szukającym w rozważaniach metafizycznych odpowiedzi 

na najważniejsze pytania egzystencjalne. Dla wierzących nie jest jednak ważne 

jedynie rozwijanie intelektualnych zdolności osoby. Chrześcijanin zdobywa 

wiedzę w celu torowania nowych dróg postępu w prawdzie.  

Ważnym elementem tego rozdziału jest wskazanie formacji w zakresie 

życia społecznego. Z pism Księdza Biskupa dotyczących zagadnień socjalnych 

jasno wynika, że człowiek rozwija się i doskonali w ramach wspólnoty: 

rodzinnej, zawodowej i państwowej. Osobiste powołanie do pełni szczęścia 

urzeczywistnia w ramach wspólnoty nadprzyrodzonej, jaką jest Kościół. 
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Skutecznej i trwałą reformę struktur społecznych można urzeczywistnić 

w oparciu o naukę Chrystusa. Ważną zasadą regulującą stosunki społeczne jest 

zachowanie równowagi między życiem wewnętrznym a podejmowaną 

aktywnością zewnętrzną. 

Powyższą pracę zamyka rozdział trzeci, który ukazuje sposoby realizacji 

powołania do świętości. Każdy stan życia człowieka ma prowadzić do głębokiej 

osobowej relacji z Bogiem i co się z tym wiąże do własnego uświęcenia. Jednak 

na każdej drodze życia powołanie do świętości realizuje się w inny sposób. 

W życiu kapłańskim całkowite oddanie się Bogu dokonuje się na wzór Chrystusa 

Arcykapłana. Gorliwe głoszenie Słowa Bożego, prowadzenie ludzi do Boga 

przez sprawowanie sakramentów jest najskuteczniejszą drogą do pełnego 

rozwoju duchowego i moralnego każdego kapłana. Natomiast osoby 

konsekrowane dążą do zjednoczenia z Bogiem przez miłość. Wiernie krocząc 

drogą rad ewangelicznych oraz angażując się w służbę drugiemu człowiekowi, 

nie tylko biorą czynny udział w życiu Kościoła, ale i realizują osobistą drogę 

świętości, zgodną z charyzmatem każdej rodziny zakonnej. Także życie 

małżeńskie i rodzinne Biskup Łucki ukazuje, jako powołanie oraz drogę 

zbawienia i świętości. Prawda o powszechnym powołaniu do świętości odnosi 

się do tego stanu nie mimo jego właściwości, celów i obowiązków, ale dzięki 

nim. 

Reasumując można stwierdzić, że ukazana przez Ks. Bpa A. P. Szelążka 

świętość nie jest przywilejem niewielu, lecz celem, który Bóg «po trzykroć 

święty» i «źródło wszelkiej świętości» stawia przed człowiekiem stworzonym 

na Jego obraz i podobieństwo. Świętość — Boży atrybut — staje się w ten 

sposób powołaniem wszystkich ludzi. Doskonałość jest owocem coraz głębszej 

zażyłości z Bogiem, gdyż dopiero w teologalnej komunii człowiek może być 

wewnętrznie odnowiony i przemieniony.  

Koncepcja ukazana przez Pasterza Diecezji Łuckiej jest możliwa 

do realizacji także w czasach współczesnych. Można w niej dostrzec elementy 

spójne z nauczaniem późniejszego Soboru Watykańskiego II. W świetle 

zmieniających się znaków czasu należy zauważyć, że nauczanie Ks. Bpa A. P. 
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Szelążka na temat powołania do świętości powinno być poznawane, ponieważ 

stanowi mocną, a zarazem aktualną inspirację dla współczesnej pracy 

duszpasterskiej i wychowawczej.  


