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Wykaz skrótów 

 

 

ABMK – Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w 

Lublinie 

AGCST – Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus w Podkowie Leśnej 

APSZ – Akta Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka 

BF – Brevarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi 

Kościoła, Poznań 2001. 

Cc  – Pius XI, Encyklika „Casti connubii” (31 XII 1930) 

DCE – Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas Est” (25 XII 

2005).   

DV – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o 

Objawieniu Bożym „Dei Verbum”(18 XI 1965). 

DiM – Pius XI, Encyklika „Divini illus Magistri” ( 31 XII 1929). 

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. 

KDK – Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 

w świecie współczesnym „Gaudium Et Spes”(7 XII 1965). 

Lc – Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Instrukcja 

o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu „Libertatis 

conscientia” (22 III 1985). 

LG – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

„Lumen Gentium” (21 XI 1964).. 

MD – Pius XI, Encyklika „Mediator Dei” (20 X 1947) 

MDŁ – Miesięcznik Diecezjalny Łucki, Łuck 1926-1939. 

MPP – Miesięcznik Pasterski Płocki, Płock 1906- 
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MFD – Deklaracja dotycząca wiary w Misteria Wcielenia i Trójcy 

Świętej wobec niektórych współczesnych błędów „Misterium 

Filii Dei” (21.02.1972). 

ŻK – Życie Katolickie, Łuck, 1930-1939. 

 



 

 

Bibliografia 

 

 

I. Pismo Święte i Dokumenty Kościoła. 

- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Najnowszy przekład z języków 

oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005. 

- Brevarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań  2001. 

- Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967. 

- Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Instrukcja  

o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis conscientia, 22 III 1985, 

Tarnów 1995. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. 

- Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. 

- Gasparri P., Ojciec Święty o zadaniach zjednoczenia Młodzieży Polskiej, 

Watykan, 1 II 1929, MDŁ 4 (1929) nr 5, s. 218-221. 

- Pacelli E., Ojciec Święty do Episkopatu Polskiego, MDŁ 10(1935) nr 8,  

s. 221-222. 

 

Nauczanie Papieskie 

- Pius XI, Encyklika Dzivini illus Magistri o chrześcijańskim wychowaniu 

młodzieży (31 XII 1929), tłum. z łac. J. Korzonkiewicz, Nakładem Kancelarii 

Prymasa Polski, Poznań 1932. 

- Pius XI, Encyklika „Casti connubii” (31 XII 1930), tłum. z jęz. łac. St. Bełch, 

Londyn 1945. 

- Pius XI, List wysłany Jego Eminencji Kardynałowi Segurze (6 X 1929) 

- O Akcji Katolickiej, MDŁ 7 (1932) nr 4, s. 194-205. 

- Pius XI, Encyklika o Opatrzności Bożej, MDŁ 7 (1932) nr 12, s. 417-430. 

- Pius XI, Encyklika o Różańcu świętym Najświętszej Maryi Panny, Rzym, 29 

IX 1937, MDŁ 12(1937) nr 8-10, s.241-249. 
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- Pius XI, Encyklika „Mediator Dei” o Liturgii (20 X 1947),tłum z łac.  

J. Wierusz Kowalski, Kielce 1948. 

- Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas Est” o miłości chrześcijańskiej, 

Kraków 2006. 

 

II. Źródła. 

1.Listy pasterskie 

- List pasterski /z okazji objęcia rządów w diecezji/ o prawach Chrystusa  

w ustroju społecznym, Łuck, 24 II 1926. KUL sygn. 747787 II. Warszawa 

1926. 

- List Pasterski w dwóchsetną w rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki  

z 8.IX.1926 r., MDŁ 1(1926) nr 2, s. 72-73. 

- List pasterski w sprawie wyborów na Wołyniu w r. 1928 do Sejmu i Senatu, 

Łuck, 1 I 1928, MDŁ 3(1928) nr 1, s. 4 - 10. Łuck 1928. Druk Kurii 

Biskupiej 8  s. 7.  

- List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką 

diecezji łuckiej, Łuck, 30 IX 1928, Jednodniówka, Łuck 3 październik 1928, 

s. 1 - 6.  

- List pasterski z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości 

(Zmartwychwstania Polski), Łuck 11 listopada 1928. MDŁ 3(1928) nr 11,  

s. 1-15.  

- List pasterski z okazji udzielenia błogosławieństwa przez papieża Piusa XI 

dla Diecezji Łuckiej, MDŁ 4(1929) nr 12, s. 500 - 504.  

- List pasterski wzywający do współpracy w życiu katolickim, MDŁ 5(1930) nr 

2, s. 65 - 70.  

- List pasterski z wezwaniem do modlitwy na intencję ludów prześladowanych 

przez bolszewików i o nawrócenie błądzących, MDŁ 5(1930) nr 3, s. 125 - 

132.  

- List pasterski do nauczycieli szkół powszechnych, MDŁ 5(1930) nr 11, s. 410 

- 418. 

II.%20Prace/c)%20Listy%20pasterskie/1928/LP%20w%20sprawie%20wyborów%20na%20Wołyniu.doc
II.%20Prace/c)%20Listy%20pasterskie/1928/LP%20o%20św.%20Teresie/LP%20o%20św.%20Teresie.doc
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- List pasterski z wezwaniem do modlitwy na intencję osiągnięcia jedności przy 

wyborach do Sejmu i Senatu w r. 1930, Łuck, 3 X 1930. MDŁ 5(1930) nr 10, 

s. 375-380.  

- List pasterski z wezwaniem do niesienia pomocy diecezjanom 

poszkodowanym przez gradobicie w miesiącu lipcu 1931, Łuck 1931. 

- List Pasterski o sposobie wprowadzenia w życie Akcji Katolickiej na terenie 

diecezji łuckiej, MDŁ 7(1932) nr 4, s. 170-186. 

- List pasterski o pobycie na audiencji u Ojca Św. Piusa XI, MDŁ 8(1933) nr 

9-12, s. 349-352. 

- List pasterski polecający "Życie Katolickie", MDŁ 9(1934) nr 4, s.131-137. 

- List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 2 luty 1935.  

- List pasterski do młodzieży, "Sursum Corda", Łuck 1938. 

- List z okazji sześćdziesięciolecia kapłaństwa, Bierzgłowo-Zamek, 28 maja 

1948. 

- Projekt listu z okazji 50-lecia święceń i 25-lecia pracy w diecezji, Łuck. 

- Projekt listu z okazji 60-lecia kapłaństwa, Bierzgłowo-Zamek, 28 VI 1948. 

2.Orędzia 

- Orędzie w sprawie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, ŻK 1(1930) nr 25, s. 3. 

- Orędzie nr 4096 z powodu powodzi w Małopolsce, Łuck, 20 VII 1934, MDŁ 

9(1934) nr 8, s. 275-276. 

- Orędzie z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich, Łuck 1938. Druk. Kurii 

Biskupiej 8  s. 26, MDŁ 13(1938) nr 11-12, s. 473-497. 

- Orędzie Pasterza diecezji, ŻK 10(1939) nr 2, s. 20. 

- Orędzie nr 990 po zgonie papieża Piusa XI, Łuck, 10 II 1939, MDŁ 14(1939) 

nr 2, s. 51-52. 

- Orędzie nr 1083 zarządzające modły o szczęśliwy wybór nowego papieża, 13 

II 1939, MDŁ 14(1939) nr 2, s. 53-54. 

- Orędzie nr 1604 o wyborze Jego Świątobliwości papieża Piusa XII, Łuck, 6 

III 1939, MDŁ 14(1939) nr 3, s. 122-124. 
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3.Okólniki, zarządzenia 

- Odezwa do ukochanej młodzieży Wołyńskiej /z racji zawodów sportowych/, 

Łuck, 17 VI 1926, MDŁ 1(1926) nr 2, s. 73 - 74. 

- Zadania szkolne duchowieństwa, Łuck, 3 VII 1926, MDŁ 1(1926) nr 2, s. 74-

79. 

- Lista wizytatorów nauki religii, Łuck, 16 IX 1926, MDŁ 1(1926) nr 2, s. 80. 

- Instrukcja nr 4193/3483 dla Ks. Wizytatorów, Łuck, 20 IX 1926, MDŁ 

1(1926) nr 2, s. 81. 

- List do Księży Prefektów, Łuck, 20 XII 1926, MDŁ 1(1926) nr 4, s. 174-178. 

- Odezwa nr 2640 z powodu 70 rocznicy urodzin Ojca świętego Piusa XI, Łuck, 

21 V 1927, MDŁ 2(1927) nr 6, s. 418-420. 

- Odezwa nr 3863/3260 o „Tygodniku Lotniczym”, Łuck, 2 VIII 1927, MDŁ 

2(1927) nr 8, s. 579-580. 

- Zarządzenie nr 4546 w sprawie niesienia pomocy dla powodzian, Łuck, 10 IX 

1927, MDŁ 2(1927) nr 10, s. 685-687. 

- Pismo nr 359. Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, MDŁ 3(1928) nr 2, s. 71-

73. 

- Odezwa nr 1239 w sprawie wyborów, Łuck, 11 V 1928, MDŁ 3(1928) nr 3,  

s. 129-131. 

- Pismo nr 1691. Sprawozdanie szkolne za 1927, Łuck, 4 III 1928, MDŁ 3(1928) 

nr 3, s. 134-137. 

- Zarządzenie w sprawie przygotowań na pierwsze Święto Patronki Diecezji 

Łuckiej, 15 VIII 1928, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 387-388. 

- Zarządzenie w sprawie dni przeciwgruźliczych, 15 XII 1928, MDŁ 4(1929) nr 

1, s. 3. 

- Zarządzenie w sprawie 50-lecia kapłaństwa papieża Piusa XI, 19 II 1929, 

MDŁ 4(1929) nr 2, s. 63-66. 

-  W sprawie Życia Katolickiego, 1 I 1930, ŻK 1(1930) nr 1, s. 1. 

- Do społeczeństwa Katolickiego w Łucku /w sprawie Stowarzyszenia 

Dobroczynności/, Łuck, 14 I 1930, ŻK 1(1930) nr 3, s. 1. 
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- Zarządzenie nr 1478 (List do Ks. dziekana F. Sobolewskiego) w sprawie 

Komitetów dla uciekinierów z ZSRR, Łuck, 9 V 1930, MDŁ 5(1930) nr 3,  

s. 132-133. 

- Statut Łuckiego Diecezjalnego bractwa Nauki Chrześcijańskiej, MDL 

5(1930) nr 6, s. 464-465. 

- Odezwa nr 1290 o Akcji Katolickiej, Łuck, 29 II 1931, MDŁ 6(1931) nr 2,  

s. 50 - 55. 

- Do duchowieństwa diecezji łuckiej /modlitwy w intencji Ojca Świętego,  

1 czerwca 1931, MDŁ 6(1931) nr 8, s. 213 – 214. 

- Zarządzenie nr 5100 w sprawie niesienia pomocy bezrobotnym, Łuck, 13 X 

1931, MDŁ 6(1931) nr 10, s. 273 - 275. 

- Rozporządzenie nr 300 w sprawie niesienia pomocy poszkodowanym przez 

gradobicie, Łuck, 25 II 1932, MDŁ 7(1932) nr 3, s. 123-125. 

- Statut Łuckiego Diecezjalnego bractwa Nauki Chrześcijańskiej, MDŁ 

7(1932) nr 4, s. 205-215. 

- Pismo nr 2333. Żywy Różaniec jako współpraca w Akcji Katolickiej, Łuck 25 

IV 1932, MDŁ 7(1932) nr 4, s. 222-226. 

- Regulaminy dla kół mężczyzn i niewiast akcji katolickiej, Łuck, 25 IV 1932, 

MDŁ 7(1932) nr 4, s. 235. 

- Pismo nr 2900. W sprawie encykliki Ojca św. „Caritate Christi compulsi”, 

Łuck, 3 VI 1932, MDŁ 7(1932) nr 6, s. 289-291. 

- Błogosławieństwo Najdostojniejszego Pasterza dla zbiórki gwiazdowej na 

sierocińce wołyńskie, ŻK 4(1933) nr 49, s. 769. 

- Pismo nr 985. Polska Liga Morska i Kolonijna, 15 III 1933, MDŁ 8(1933) nr 

4, s. 185-186. 

- Podziękowanie za nadesłane Bożonarodzeniowe życzenia Księdzu 

Dziekanowi i Duchowieństwu, MDŁ 11(1934) nr 1, s. 2 

- Pismo nr 7381 w sprawie budowy domów katolickich, Łuck, 27 XII 1934, 

10(1935) nr 1, s. 10-12. 

- Okólnik nr 222 w sprawie listu o zwalczaniu niewiary, Łuck, 2 II 1935, Łuck 

1935, MDŁ 10(1935) nr 3-4, s. 67-77.  
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- Rozporządzenie nr 3681 w sprawie modłów błagalnych w intencji zwalczania 

bezbożnictwa, Łuck, 25 V 1936, MDŁ 11(1936) nr 5, s. 161-162. 

- Zarządzenie nr 7214 o pomoc zimową dla bezrobotnych, Łuck, 21 XI 1936, 

MDŁ 11(1936) nr 11, s. 315-316. 

- Pismo nr 8433 w sprawie modlitw na intencję Ojca Świętego, Łuck, 31 XII 

1936, MDŁ 11(1936) nr 12, s. 339-340. 

- Pismo nr 22 w sprawie działalności charytatywnej, Łuck 5 I 1938, druk, s. 1. 

- Podziękowanie za nadesłane imieninowe i jubileuszowe życzenia, MDL 

13(1938) nr 5-7, s.202. 

- Pismo nr 5422 z okazji Tygodnia Miłosierdzia, Łuck, 8 IX 1938, MDŁ 

13(1938) nr 8-10, s. 357-360.  

- Pismo nr 4674 w sprawie zbiórki na rzecz niewidomych, Łuck, 11 VIII 1938, 

MDŁ 14(1939) nr 1, s. 25-28.  

- Wskazania Arcypasterza w sprawie Diecezjalnej Akcji Katolickiej, MDŁ 

14(1939) nr 5, s. 295-296. 

- Pismo w sprawie żeńskiej służby pożarniczej w strażach pożarnych (Inna 

nazwa: Pismo (w sprawie udziału w pracach na rzecz obronności kraju), 

Łuck, 31 VII 1939, MDŁ 14(1939) nr 8, s. 440-441. 

 

4.Przemówienia okolicznościowe, wspomnienia, referaty 

AGCST sygn. APSZ Ab7 

- Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w Pułtusku 2 VI 1936, 

M PP 31(1936) nr 9, s. 412-415. 

 

5.Kazania Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka – depozyt ABMK 

z określoną datą 

- O obmowie, („Pan Jezus w życiu ziemskim”), Płock, 1 VIII 1888, XI 

niedziela po Świątkach, rps, s. 16. 

- Na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej, („Opisany w dzisiejszej Ewangelii 

cud”), Płock, 3 X 1888, rps, s. 14. 

- Dzień Zaduszny, („Zaledwie rozbrzmiały”), Płock, 29 X 1888, rps, s. 14. 
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- O grzechu powszednim, („Oba te podobieństwa”), Płock, 14 XI 1888, rps,  

s. 15. 

- Niepokalane Poczęcie NMP, („Kiedy ze szczytu góry”), Płock, 6 XII 1888, 

rps, s. 16. 

- [Jezus znakiem sprzeciwu], („Jezus przychodzi szukać”), Płock, 28 XII 1888, 

Niedziela po Bożym Narodzeniu, rps, s. 14. 

- O stanie grzechu i o stanie łaski, („Pięciotysięczne tłumy ludzi”), Płock, 25 II 

1889, IV niedziela Wielkiego Postu, rps, s. 17. 

- Na dzień „Wielkiej Nocy”, („Gdy już głos dzwonów”), Płock, 14 IV 1889, 

niedziela Palmowa, rps, s. 17. 

- [O szczęściu i nagrodzie w niebie], („Gdy rozmyślam o szczęściu”), Płock, 15 

VI 1889, rps, s. 15. 

- Trwałość Kościoła, („Jak dwa wielkie na niebie światła”), Płock, 25 VI 

1889, św. Piotra i Pawła, rps, s. 15. 

- O darowaniu uraz, („Nauka Zbawcy naszego”), Płock, 9 VII 1889, V 

niedziela po Świątkach, rps, s. 15. 

- Na uroczystość św. Jana Kantego, („Żyjemy w oczekiwaniu śmierci”), 

[Petersburg] 2 XI 1892, rps, s. 13. 

- [O Kościele], („Pan Jezus porównał swój Kościół”), [b.m.] 5 XII 1894, rps, 

s. 17. 

- O łasce, („Po raz ostatni w życiu doczesnym”), [b.m.] 21 II 1895, dzień św. 

Andrzeja Boboli, rps, s. 17. 

- O Duchu Świętym, („Ojciec św. Leon XIII”), Płock, 4 V 1897, rps, s. 24 

(omówienie listu apostolskiego Leona XIII o Duchu Świętym). 

- O powołaniu, („Wątpliwą jest rzeczą”), [b.m.] 5 IX 1899, rps, s. 20. 

- Leon XIII, („Leon XIII, papież), [b.m.] 28 II 1903, rps, s. 14. 

-  [Życie doczesne - nieskończoność], („Mówić mam o życiu”), [b.m], 1908, 

rps, s. 20. 

- [Życie doczesne - nieskończoność], konspekt, rps, 17,5 x 22 cm, s. 2.  

- Oświata, („Nie bez ważnej racji”), [b.m.] 1910, rps, s. 16. 
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- [Pomoc Ducha Świętego], („W Kościele prawdziwym”), [b.m.] 28 V 1911, 

rps, s. 18. 

- [Dogmat o Niepokalanym Poczęciu], („Gdy stojąc na szczycie”), [b.m.] 7 XII 

1912, rps, s. 7. 

- [Modlitwa pokornego], 27 VIII 1924, konspekt, rps, s. 1. 

- Bierzmowanie (1), („Rozumiemy znaczenie Sakramentu”), Łuck, 5 VII 1925, 

rps, s. 4. 

- Królestwo Boże, („Śmierć i Zmartwychwstanie”), Łuck, 8 IV 1928, 

Wielkanoc, rps, s. 8. 

- Świętość, („W jednej nauce”), Rzym, 11 XI 1929, u Sióstr Nazaretanek, rps, 

s. 8. 

- Drogi świętości, konspekt, V 1930, rps, 21 x 29,7 cm, s. 6. 

- [Cnoty], Konferencja do sióstr, San Remo, 1 V 1931, język francuski, rps, 14, 

s. 6. 

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

1931, („Wielkie są te godziny”), [Łuck] 8 VII 1931, rps, s. 8. 

- Skarb wiary, konspekt, Mizocz, 17 IX 1933, rps, s. 4. 

- Człowiek nadnaturalny, („Boże Narodzenie wiąże się najściślej”), Łuck 18 

XII 1933, rps, s. 7. 

- Skarby Najświętszej Maryi Panny, konspekt, [Łuck 1936], rps, s. 4. 

-  [Człowiek idzie na sąd], konspekt, [b.m.] 5 XI 1944, rps, s. 3. 

- [Powołanie małżonków], („Sakrament małżeństwa”), Bierzgłowo Zamek,  

2 II 1947, mps, s. 1. 

6.Kazania bez określonej daty 

Układ alfabetyczny 

- Chrystus centrum życia, („Zajmowało umysły ludzi pytanie”), [b.m.r.], rps,  

s. 8. 

- Chrystus i świat, konspekt, [b.m.r], rps, 11 x 20 cm, s. 6. 

- Chrystus życiem, O działalności społecznej, [b.m.r.], konspekt, rps, s. 7. 

- Doskonałość, konspekt, [b.m.r.], rps, s. 4. 

- Istota Królestwa Bożego, konspekt, [b.m.r.], rps, s. 5. 
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- Krzyże. Drogi Chrystusowe na ziemi, konspekt, [b.m.r.], rps, s. 3. 
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- Ubóstwo, konspekt, rps, 21 x 29, 7 cm, s. 1. [Wniebowzięcie NMP], („W 23 

lata po Wniebowstąpieniu”), [b.m.r.], rps, s. 15. 
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Wstęp 

 

Każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. 

Św. Augustyn pisał: „Na tym polega nasze pełne szczęście – i nie masz nad nie 

nic wyższego – żeby radować się Bogiem w Trójcy Świętej, na którego obraz 

zostaliśmy uczynieni”
1
. Nie może człowiek, będąc jeszcze na ziemi, spotkać się 

wprost z Istotą Bożą, ponieważ nie jest czystym duchem. Z tego wynika, że 

człowiek potrzebuje pośrednika, a jest nim Osoba Jezusa Chrystusa. On ukazał 

swoje Człowieczeństwo i mocą Jego zasług człowiek jest włączony w życie 

trynitarne miłości Ojca ku Synowi w Duchu Świętym. Duchowa wspólnota 

chrześcijanina z Osobami Trójcy Świętej jest jego powołaniem na poziomie 

nadprzyrodzonym, poznanie którego może zawdzięczać Objawieniu Bożemu 

(KO 6)
2
. Pismo Święte i Tradycja chrześcijańska ukazują człowiekowi 

najgłębszą tajemnicę – „Boga, który jest miłością” (1 J 4, 16). Św. Jan – uczeń 

Chrystusa wyodrębnia różne aspekty tej miłości. Apostoł ukazuje Boga jako 

kochającego i przebaczającego Ojca - jako samą Miłość (J 3,16; 1 J 4, 16; 4,8).  

Z miłości Boga wyprowadza obowiązek miłości braterskiej (1 J 4, 11)
3
.  

Chrystus, umierając na krzyżu, objawił miłość ku człowiekowi, dotąd 

nieznaną światu. Będąc pełnym objawieniem Ojca, Chrystus wcielił miłość  

w czyn i ogłosił przykazanie miłości jako nowe przykazanie. Ta nowość 

przykazania miłości braterskiej jest wyrażona w słowach Jezusa na Ostatniej 

Wieczerzy: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie (J 13, 34; por. 

15,12)
4
. Ponieważ Chrystus oddał życie za braci, również każdy chrześcijanin 

                                                 
1
 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej I 8, 18. Tłum.  M. Stokowska, Poznań 1963, s. 98. 

2
 Zob. St. Witek, Miłość chrześcijańska w życiu człowieka, Warszawa 1983, s. 46-47. 

3
 Zob. W. Łydka, Miłość na wzór Ojca Niebieskiego, w: Miłość w postawie ludzkiej, pr. zb. pod red.  

W. Słomki, s. 59. 
4
 Por. Lotz J. B., Wprowadzenie do medytacji, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1983. 
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jest zobowiązany do oddania życia w służbie dla bliźnich (1 J 3, 16)
5
. Ta miłość 

przybiera różne formy, ogarnia nie tylko tych, z którymi osoba wierząca się 

przyjaźni, ale nawet nieprzyjaciół. 

Celem niniejszej pracy będzie przestudiowanie tematu Rola miłości  

w życiu chrześcijańskim na podstawie pism ordynariusza łuckiej diecezji biskupa 

Adolfa Piotra Szelążka
6
 i ukazanie prawdziwego źródła miłości – Trójjedynego 

                                                 
5
 Tamże, s. 60. 

6
 Biskup A. P. Szelążek (1865-1950). Urodził się w Stoczku Łukowskim w rodzinie urzędniczej, jako syn 

Stanisława i Marianny z Grigoriewów. Naukę rozpoczyna w Węgrowie, a później uczęszcza do 

gimnazjum w Siedlcach, po ukończeniu, którego, w 1883 roku, otrzymuje świadectwo dojrzałości. 

Powołanie do stanu kapłańskiego zaczyna w nim dojrzewać od czasu nauki w gimnazjum. Po 

ukończeniu szkoły wstępuje do Seminarium Duchownego w Płocku, gdzie po ukończeniu studiów 

teologiczno-pedagogicznych z oceną „eminens cum laude”, w 1888 roku otrzymuje święcenia 

kapłańskie. Przez rok pracuje jako wikariusz w farze płockiej, sumiennie wykonując swoje obowiązki. 

W 1889 roku ks. Szelążka wysyłają na dalsze studia do Petersburga, gdzie po czterech latach uzyskuje 

tytuł magistra teologii za rozprawę „De primatu Romani Pontificis” i „De revalationibus S. Birgittae” 

z oceną „primus cum exsimia lauda”. Po studiach w 1893 roku wraca do Płocka. Wpływ na 

kształtowanie się osobowości młodego ks. Szelążka ma pasterz płockiej diecezji bp Nowodworski. 

Pod czułym okiem bpa Nowodworskiego, ks. Szelążek opracowuje różne referaty, coraz bardziej 

kształtuje się Jego styl pisarski i nadzwyczajna pracowitość. W 1894 roku podejmuje pacę profesora 

Seminarium Płockiego – wykłada prawo kanoniczne. W latach 1894-1896 roku pracuje w sądzie 

biskupim jako obrońca węzła małżeńskiego, 1896-1904 – obejmuje stanowisko Regensa Konsystorza. 

Od 1897 roku do 1902 pełni funkcję notariusza, a w latach 1902-1903 – asesora. Później w latach 

1902-1907 powierzono mu funkcję sędziego i surogata i w latach 1902-1910 – egzaminatora 

posynodalnego i cenzora ksiąg. W 1902 roku władza diecezjalna odznacza ks. Szelążka gremialną 

kanonią katedralną, Stolica Apostolska nadaje mu szambelana, a później – papieskiego prałata 

domowego. W latach 1904-1907 drugi raz wyjeżdża do Petersburga. Pełni funkcję asesora  

w Kolegium Petersburskim. W Seminarium Mohylewskim wykłada prawo kanoniczne, filozofię  

z uwzględnieniem psychologii eksperymentalnej, ekonomię polityczną, teologię pastoralną, ascetykę, 

historię, literaturę polską, język łaciński i francuski. W 1907 wraca do Płocka, oddaje się głównie 

pracy naukowej. Od 1909 roku wykłada w Seminarium prawo kanoniczne, filozofię, socjologię, 

ascetykę i ekonomie polityczną. W styczniu 1909 roku obejmuje funkcję rektora Seminarium 

Płockiego i pełnił ją do 1918 roku. Oprócz pracy w seminarium, bierze czynny udział w pracy 

charytatywno-społecznej, na początku jako członek Towarzystwa Dobroczynności, a później – jako 

prezes tej organizacji. Przy Towarzystwie Dobroczynności zakłada sale pracy dla chłopców. Decyzją 

Benedykta XV został mianowany tytularnym biskupem Barki i sufraganem płockim, kawalerem 

Orderu św. Anny i Polonia Restituta. Sakrę biskupią przyjmuje 24 listopada 1918 roku z rąk bpa 

Nowowiejskiego w katedrze płockiej. Za zgodą ordynariusza i władzy kościelnej pełni 

odpowiedzialne funkcje najpierw jako doradca do spraw kościelnych przy Radzie Regencyjnej,  

a później jako Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

W latach 1918-1921 współpracuje z wizytatorem apostolskim w Polsce Achillesem Ratti, późniejszym 

papieżem Piusem XI. W 1921 roku bierze udział w konferencji pokojowej w Rydze jako ekspert 

spraw majątkowych Kościoła. Wraz z innymi ekspertami pracuje nad zawarciem konkordatu między 

Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, który został podpisany 10 lutego 1925 roku. W tymże 

roku Pius XI mianuje Go ordynariuszem diecezji łuckiej, położonej na wschodnich kresach Polski. Do 

Piusa XI zwraca się z prośbą o ustanowienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej. 

Dekret otrzymuje 14 grudnia 1927 roku. W 1927 roku przygotowuje i przeprowadza synod 

diecezjalny, aby ożywić życie religijne diecezji. W czasie swojego pasterzowania w diecezji łuckiej 

tworzy 5 dekanatów, ponad 70 parafii, buduje wiele kościołów i kaplic. W 1926 roku otwiera 

drukarnię diecezjalną, która wydawała tygodnik „Życie Katolickie” i „Miesięcznik Diecezjalny 

Łucki”, a później od 1936 „Pro Fide” o życiu duszpasterskim w diecezji. W 1936 roku zakłada 

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus , a także pracuje konsulatorem Watykańskiej 

Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich. Podczas II wojny światowej wraz z 9 księżmi zostaje 
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Boga-Miłości, z którego miłość chrześcijańska bierze swój początek i „rozlewa 

się” na cały świat. Powyższe zagadnienie jest nadal aktualne, ponieważ każdy 

wierzący w Chrystusa powinien budować swoje życie na trwałym fundamencie, 

którym jest miłość, podarowana każdemu człowiekowi przez Boga. Przykazanie 

miłości Boga i bliźniego wymaga od chrześcijan ciągłej odpowiedzi na 

wezwanie do przemiany swojego życia i obdarowania prawdziwą miłością 

swoich braci. 

Temat niniejszej pracy został podjęty ze względu na przynależność autorki 

pracy do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którego 

Założycielem jest biskup Adolf Piotr Szelążek. Analiza pism Założyciela 

pozwoli jeszcze bardziej przybliżyć Jego postać Zgromadzeniu oraz ludziom 

świeckim w Kościele na wschodzie.  

W pracy będzie wykorzystana głównie metoda analizy pism biskupa 

Szelążka. Analiza ta zostanie przeprowadzona na podstawie listów, orędzi, 

zarządzeń, pism okólnych i kazań biskupa Szelążka, które znajdują się  

w Instytucie Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL i w Archiwum 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.  

W zakończeniu pracy w sposób syntetyczny zostaną przybliżone wyniki 

dokonanej analizy. 

Praca będzie zawierać trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale zostanie 

przeprowadzona analiza pojęcia „miłość” i trynitarnego jej źródła, objawiającego 

się w Bogu, który jest Miłością, w Chrystusie, który jest Miłością wcieloną  

i w Duchu Świętym, który darzy miłością swój Kościół. 

W drugim rozdziale zostanie omówiony sposób przeżywania miłości Boga 

i bliźniego w życiu modlitewnym, sakramentalnym i w zaangażowaniu się 

chrześcijanina we wspólnotę i misję Kościoła. 

                                                                                                                                               
aresztowany i więziony w Kijowie. W 1946 roku wraca do Polski i zamieszkuje w Zamku 

Bierzgłowskim koło Torunia. Umiera 9 lutego 1950 roku. Zostaje pochowany w kościele św. Jakuba 

w Toruniu. – Zob. B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa 

Leśna 2000, s. 14-24; por. M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek. Biskup Łucki w 45 rocznice śmierci 

(1950-1995), Studia Płockie, 1996, t.24, s. 187-193; por. A. Chmielewski, Nasz pasterz, MDŁ 

10(1935) nr 2, s. 313-322; por. A. Fajęcki, Szelążek A., Podręczna Encyklopedia Kościelna, 

Suplement, t. 1-44, Warszawa 1904-1916, s. 68-69; por. W. Góralski, Szelążek A., Polscy kanoniści 

(wiek XIX i XX), red. J. Bar, cz.2, Warszawa 1981, s. 201-202. 
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 W trzecim rozdziale zostanie ukazana rola miłości w ewangelicznej 

przemianie świata, która domaga się od osoby wierzącej czynu i przejawia się  

w różnych formach, a także będzie ukazana rola miłości braterskiej w życiu 

społecznym: rodzinnym, zawodowym, politycznym oraz w okazywaniu pomocy 

potrzebującym. 

 



 

 

Rozdział I 

 

Trynitarne źródło miłości chrześcijańskiej 

 

Chrześcijaństwo jest religią, która jest głęboko zakorzeniona w Bogu 

Trójjedynym
7
. Teologowie i kaznodzieje chrześcijańscy ciągle rozważają 

ponadczasowe pytanie: Czym jest miłość i jakie jej źródło? Ludzie różnych epok 

interpretowali miłość niejednokrotnie w sposób materialistyczny
8
, nadając temu 

terminowi różne znaczenia (DCE 2)
9
. Czerpiąc ze źródła objawionego – Pisma 

Świętego, które rzuca światło na to pytanie, teologowie próbują pokazać 

człowiekowi, czym jest miłość i wykazują, iż jest ona głęboko zakorzeniona  

w Stwórcy. Ewangelia według św. Jana jest najpełniejszym odzwierciedleniem 

Objawienia Pańskiego o Trójcy Świętej. Miłość objawiona – „to miłość, która 

stanowi o Ojcu, jednoczy Ojca i Syna, i rozlewa się w Duchu na świat 

człowieka” ( J 14, 23) (por. KKK 260)
10

. 

W niniejszym rozdziale zostanie przybliżona nauka Kościoła o Trójcy 

Świętej, głoszona w kazaniach biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Można ją 

najpełniej zapowiedzieć słowami samego Autora: „Lecz któż zdoła w przystępny 

dla rozumu ludzkiego sposób wyrazić ogrom miłości Bożej, miłości 

                                                 
7
 Chrześcijańska teologia osiągnęła swój absolutny szczyt w idei Boga Trójosiowego. Tak ukształtował 

się dogmat Trójcy Przenajświętszej... Prawda o Trójcy Świętej tłumaczy całe chrześcijaństwo, 

wszystkie prawdy, wartości, postawy, czyny (actus) i dzieła (opera, praxis). Bez tej prawdy nie miałby 

sensu żaden fragment rzeczywistości chrześcijańskiej: wiara, modlitwa, miłość, słowo, sakrament, 

etyka. Jest to też istotna protologia i eschatologia, gdyż Trójca stanowi Początek i Cel, i Sens 

wszelkiej rzeczywistości. - zob. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka Katolicka, Lublin 2000, s.163-168. 
8
 „Materializm zabił w duszach wierność i zaufanie wzajemne, uczciwość, szlachetność, sumienność; 

wypędził też ze świata miłość. Wprowadził natomiast zimne jak lód wyrachowanie; wytworzył twarde 

jak stal i bez miłosierdzia serca”. -A.P. Szelążek A., List pasterski /z okazji objęcia rządów w diecezji/ 

o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, Łuck, 24 II 1926, Warszawa 1926, s.12. 
9
 Biskup Szelążek w jednym ze swoich kazań mówi, że pojęciu „miłość” w stosunkach ludzkich często 

nadaje się znaczenia ujemnego, kiedy miłość jest zmienna, zanika, schodzi na złe drogi, staje się 

zaprzeczeniem prawdziwej miłości. – zob. Tenże, Miłość Boża, („Przedmiot nie wyczerpany”), 

[b.m.r.], rps kaz., depozyt ABMK, s. 3. 
10

 Cz. S. Bartnik, dz. cyt., s.176. 
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nieskończonej, która przenika dwie Osoby jednej Boskiej natury, a przez to 

wydaje trzecią Osobę Ducha Świętego, Osobę równą we wszystkim dwóm 

pierwszym”
11

. To spojrzenie na Boga jako Miłość, na Chrystusa jako Miłość 

wcieloną i Ducha Świętego, będącego „wylewem” tej Miłości na wspólnotę 

Kościoła, pomoże zrozumieć, jak Bóg niezmiernie ukochał stworzenie, iż zesłał 

swojego Syna, aby je zbawił (por. Ef 1,4-6)
12

. 

Chcąc przybliżyć Boga jako Miłość na podstawie pism biskupa Szelążka, 

należy uwzględnić jego myśl w kontekście naukowym ówczesnych czasów  

w kwestii rozumienia prawd objawionych
13

. Analiza treści kazań przybliży 

prawdę o Bogu jako Miłości, która była poruszana przez Ojców Kościoła. Nie 

jest ona czymś nowym, a wypowiedzi soboru Watykańskiego II i nauka 

posoborowa, są jedynie potwierdzeniem tego, że Kościół od wieków tym żył. 

Biskup Szelążek wyjaśnia tę prawdę na podstawie opracowań teologów różnych 

okresów
14

 i tym samym wzbogaca naukę Kościoła swoją analizą i syntezą 

zagadnień o miłości Bożej. Rodzi się pytanie: w jaki sposób autor kazań ukazuje 

Boga jako Miłość, Jezusa Chrystusa jako Miłość wcieloną – Założyciela 

przyszłego Kościoła i Ducha Świętego, który ożywia i umacnia Kościół  

w jedności i miłości? 

 

 

                                                 
11

 A. Szelążek, O szczęściu i nagrodzie w niebie, ( „Gdy rozmyślam o szczęściu”), Płock, 15.IV.1889, rps 

kaz., s. 11-12. Kazania biskupa Adolfa Piotra Szelążka głoszone w latach w 1888-1947 zostały 

udostępnione autorce niniejszej pracy przez Archiwum Zgromadzenia Sióstr świętej Teresy od 

Dzieciątka. 
12

 Zob. M. Chmielewski, Vademecum duchowości katolickiej, Lublin 2004, s. 73. 
13

 Już w pierwszych wiekach formułowano jasno wiarę chrześcijańską w wymiarze trynitarnym, czyniono 

to w celu obrony Kościoła przed błędami. Pierwsze sobory, wzbogacone przez refleksję Ojców 

Kościoła przyczyniły się do sformułowania dogmatu trynitarnego. Formułując dogmat o Trójcy 

Świętej, Kościół posługuje się takimi pojęciami, jak: „substancja” („natura” lub „osoba”), a określając 

Boski Byt w jego jedności używa słowo : „osoba” lub „hipostaza”, by określić czym różnią się Ojciec, 

Syn i Duch Święty. Termin „relacja” służy, by określić, że rozróżnienie Osób Boskich opiera się na 

Ich wzajemnym odniesieniu do siebie – Zob. KKK 249 -252. 
14

 Studiując pisma biskupa Szelążka można będzie zobaczyć, że bardzo często w swoich kazaniach cytuje 

on św. Pawła, św. Augustyna, św. Jana Chryzostoma, św. Cypriana, św. Tomasza z Akwinu i innych 

Ojców Kościoła i teologów. To, że Autor pism posiadał głęboką wiedzę teologiczną da się stwierdzić 

na podstawie lektury konspektów jego wykładów. Marginesy tych konspektów są wypełnione 

cytatami różnych autorów. Kiedy wykładał w Seminarium Płockim używał cytatów w językach – 

francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, swoją erudycję potrafił jednak dostosować do potrzeb 

seminarzystów, dla których był wykładowcą i do potrzeb wiernych, do których wygłaszał kazania – 

zob. E. Karwowska, dz. cyt., s. 16-21. 



25 

 

 

1.1. Bóg jest Miłością 

 

Świat i jego piękno świadczą o mądrości i potędze Boga Stwórcy. Biskup 

Szelążek, sięgając do listów świętego Pawła, pisze, że „ten zewnętrzny świat 

mówi nam o istnieniu Stwórcy, o nieskończonej mądrości Stwórcy”, o Jego 

„Mocy, Dobroci, Miłości”
15

 (por. Rz 1,20-22). Sądzi, że nie ma człowieka, który 

by nie zachwycał się pięknem stworzenia, wskazującego na prawdziwe 

nieskończone piękno Stwórcy. Uczeni, badając przyczyny rzeczy stworzonych, 

widzą w tym wszystkim niezwykłą mądrość, która wszystkim rządzi. „Cała 

nasza wiedza jest kroplą w oceanie prawd jeszcze nie poznanych (...).  

W przyrodzie człowiek rozumny widzi ślady ręki Bożej: dobroci, piękna, mocy, 

mądrości w stopniu nieskończonym, bez miary ( Ps 18, 1-5)”
16

. Kaznodzieja 

powołuje się dalej na św. Augustyna, który nazywa wszechświat świątynią, 

wzniesioną przez Boga: „A w tej świątyni miliony głosów” wyśpiewują 

„wspaniały hymn, który wzbija się do tronu Bożego” (por. Ap 5, 13)
 17

. Sama 

przyroda nie mówi o sobie i nie jest świadoma swojego celu, potrzeba istoty 

rozumnej – człowieka, który odczyta i pozna dzieła Boga. 

Cytując świętego Augustyna, Autor przypomina, że Pan Bóg jest 

niezmienny, że zawsze istniał i istnieć będzie. Doskonałość Bytu 

transcendentnego przekracza nasze wyobrażenia i pojęcia. Ks. biskup zwraca 

uwagę na bardzo ważny moment: „O miłości Bożej mówić można bez granic. 

Jak w niebie, mądrość będzie źródłem bezmiaru szczęścia, tak miłość w niebie 

coraz nowe głębie odsłania! Niewymowne, coraz nowsze rozkosze, z którymi 

ziemskie rozkosze nie dadzą się porównać. I tu na ziemi można odkrywać ciągle 

tajemnicze, nieznane dotąd strony miłości Bożej. Nie sądzę, żebym ja powiedział 

                                                 
15

 A.P. Szelążek, O Bożej ekonomii zbawienia, [b. m. r.], rps kaz., s. 5. Ks. Wincenty Granat pisze, że do 

najbardziej wzniosłych i pięknych prawd o Stwórcy świata należy przekonanie, że jest On pełnią 

Dobra, które jest nazwane Miłością ( por. 1 J 4,8). Przymiotem najbardziej istotnym Miłości jest to, 

aby innym udzielać ze swego dobra. – Zob. W. Granat, Chrystus Bóg-Człowiek, Lublin 1959, t.3, 

s.304. 
16

 Tenże, Pomoc Ducha Świętego, („W Kościele prawdziwym”), 28 V 1911. rps 59, s. 4-5. 
17

 Tamże, s.6. 
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coś nowego”
18

. I rzeczywiście nie jesteśmy w stanie poznać, co w swojej 

doskonałości zawiera Byt transcendentalny. Dopiero nadprzyrodzone objawienie, 

dane przez Chrystusa, otwiera przed nami Boga jako Ojca. Miłość Boża  

w kazaniach biskupa jest porównywana do „strzały ognistej”, która serce 

człowieka przeszywa i sam człowiek taką „strzałą ognistą” się staje i zmierza do 

Boga
19

. 

Bóg w Trójcy Przenajświętszej jako Jedyny mieszka w duszy, która jest 

zakorzeniona w miłości Boga. Autor, opisując zamieszkiwanie Pana Boga  

w duszy, nazywa Stwórcę podtrzymującym człowieka i stwierdza, że tylko  

w duszy wiernej zamieszkuje On jako „Przyjaciel”. Biskup Szelążek akcentuje 

„zasadę wzajemności” w przyjaźni z Bogiem. Polega ona ze strony człowieka na 

posłuszeństwie Bogu i na doznawaniu Jego pomocy. Jeśli człowiek pozostanie 

wierny Bogu, owa przyjaźń
20

 nigdy się nie skończy. Zdaniem Biskupa, pełnienie 

woli Ojca polega nie tylko na pełnieniu swych codziennych obowiązków i na 

dokładnym wypełnieniu przykazań Bożych. Bóg oczekuje od człowieka 

przyjaźni jako miłości wiernej, zachowującej Jego przykazania (por. J 15,9-10; 

13-15). Autor wyjaśnia to słowami św. Teresy: Pan Bóg wypełni jej wolę  

w niebie, kiedy ona będzie pełnić Jego wolę na ziemi. Ową relację, kaznodzieja 

nazywa „elementarnym prawem przyjaźni”
21

. 

Stwórca powołuje każdego człowieka w „nadmiarze swej miłości” (DV 2) 

do „uczestnictwa w Bożej przyjaźni” (Mdr 7,14). Natura Boska jest 

nieskończenie wyższa od ludzkiej. O przyjaźni z Bogiem można mówić tylko 

stosując analogię z przyjaźnią międzyludzką. Podejmując dar owej przyjaźni, 

człowiek może się zbliżyć do Boga. Autor podkreśla, że Pan Jezus na ten 

stosunek człowieka do Boga rzuca nadziemskie światło
22

. On to wtedy, kiedy 

zbliżała się godzina Jego męki, oświadczył: „(…) ten, kto Mnie miłuje, będzie 

                                                 
18 Tenże, Miłość Boża, („Przedmiot niewyczerpany”), [b m r], rps, s. 1; por. Tenże, Bierzmowanie, 5 VII 

1925, rps, s.3-4. 
19

 Nawiązuje do myśli Mickiewicza i Sarbiewskiego – zob. Tenże, Bierzmowanie (1), („Rozumiemy 

znaczenie sakramentu”), Łuck, 5 VII 1925, rps kaz, s. 3. 
20

 Zob. Tenże, O stanie grzechu i o stanie łaski, („Pięciotysięczne tłumy ludzi”), Płock, 25 II 1889, IV 

niedziela Wielkiego Postu, rps, s. 15; por. Tenże, O łasce, („Po raz ostatni w życiu doczesnym”), 

[b.m.], 21 II 1895, dzień św. Andrzeja Boboli, rps, s. 9-10. 
21

 Tenże, Miłość Boża, ( „Przedmiot nie wyczerpany”), [b. m. r.], rps, s. 1-2. 
22

 Zob. Tamże, s. 1. 
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zachowywał moją naukę.” (por. J 14, 23; 1 J 2, 3-7)
23

. Objawiając tę miłość 

Jezus mówi: „(…) jedynie ten kto pełni wolę Ojca jest dla Niego bratem, siostrą  

i matką (por. Mk 3, 34-35)
24

. 

Swoją naukę o miłości Bożej biskup Szelążek czerpie przede wszystkim 

ze źródła objawionego – Pisma Świętego. Zwraca uwagę na tajemnicę, którą 

objawił Pan Bóg Mojżeszowi: „Ja jestem, który Jestem” (Wj 34,6) i tymi 

słowami określa Boga. W «tłumaczeniu» Septuaginty rozumiano to określenie 

Boga, jako prawdę, że tylko Bóg Jest i tak też przyjmowano w Tradycji 

Kościoła: Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez 

końca, objawił się Izraelowi jako Ten, który jest „bogaty w łaskę i wierność” 

(KKK 213-214). Te dwa pojęcia wyrażają bogactwo imienia Boga, który okazuje 

swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, wiarygodność, stałość, wierność, 

prawdę (por. Ps 138, 2; Ps 85, 11). Biskup Szelążek podkreśla, że Bóg ukochał 

nas miłością bez miary, i na poparcie cytuje słowa proroka Izajasza: „(…) 

miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego przyciągnąłem cię, litując się” (Iz 

31,3). 

Ojcowska miłość Boga została objawiona w jakiejś mierze narodowi 

izraelskiemu już w Starym Testamencie (Pwt 14, 1; 32, 5; Ps 103,13)
25

. Później 

Jezus Chrystus objawił w pełni, że Bóg jest Ojcem; jest nim nie tylko jako 

Stwórca, ale jest wiecznie Ojcem w relacji do swojego Syna, który jest Synem w 

relacji do swojego Ojca (Mt 11,27). Nowy Testament obrazuje miłość Bożą, 

objawioną w Jezusie Chrystusie, który przez swoją śmierć na krzyżu odkupił 

wszystkich ludzi. Autor kazań zaznacza, że dogmat Wcielenia Syna Bożego, 

przyjście na świat Boga w osobie Syna, przyjęcie przez Niego natury ludzkiej 

jest źródłem wszystkiego dobra, które płynie z chrześcijaństwa. Odtąd Bóg nie 

tylko zamieszkuje wśród nas w osobie Jezusa Chrystusa, ale jako Bóg w Trójcy 

                                                 
23

 Zob. Tenże, Miłość Boża, („Przedmiot nie wyczerpany”), [b m r.], rps, s. 1; por. Tenże, Człowiek 

nadnaturalny („Boże narodzenie wiąże najściślej”), Łuck, rps kaz., 18.XII.1933, s.2; por. Tenże, 

Chrystus życie, O działalności społecznej, [b m r ], rps konsp. kaz., s. 3. 
24

 Tenże, Miłość Boża, („Przedmiot nie wyczerpany”), [b m r.], rps, s. 1; por. Tenże, Chrystus życiem, O 

działalności społecznej, [b m r w], rps, konsp. kaz., s. 3. 
25

 H.D. Szojda, Miłość Boga do człowieka w Historii Zbawienia, pr. zb. Miłość w postawie ludzkiej, pod 

red. W. Słomki, Lublin 1993, s. 42. 
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Przenajświętszej Jedyny zbliża się do nas, żeby w naszych duszach zamieszkać
26

. 

Chrystus jest pośrednikiem pomiędzy Ojcem, który jest Miłością i człowiekiem. 

Bóg przez swojego Jednorodzonego Syna zwraca się do ludzi jak do przyjaciół  

(J 15, 14-15) i rozlewa swoją miłość ojcowską w nich przez Ducha Świętego. 

Zdaniem Ks. biskupa, nauka o miłości najbardziej uwidacznia się  

w pismach św. Jana apostoła. W swojej Ewangelii i Pierwszym Liście, Apostoł 

Chrystusa tworzy całą syntezę nauki o miłości Bożej. W czwartym rozdziale 

Pierwszego Listu ukazuje miłość Boga i Jego naturę. Św. Jan uczy, iż Bóg jest 

Prawdą (por. 1 J 1, 5) i „ Miłością” (1 J 4, 8.16), która jest samą istotą Boga 

(KKK 214). Chcąc określić, kim jest Bóg, nasz Autor przywołuje słowa św. 

Jana: „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim” (por. 

1J 4,16)
27

. Kaznodzieja wyjaśnia je w następujący sposób: „(…) miłość Boża 

domaga się od każdego chrześcijanina miłości bliźnich i po wypełnieniu 

przykazania miłości Boga i bliźniego wszyscy poznają ucznia Chrystusowego”  

(J 13, 35 )
28

.
 
 

Teologia chrześcijańska znajduje w tych słowach ścisłe uzasadnienie 

natury Boga. „Osobowy Bóg” miłuje i jest „zasadą miłości”. Bóg Ojciec objawia 

swoją najbardziej wewnętrzną tajemnicę przez posłanie Syna i Ducha miłości. 

Bóg Trójjedyny „jest wieczną wymianą miłości – Ojcem, Synem i Duchem 

Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie” (KKK 221). Całe 

chrześcijaństwo można zrozumieć jako Miłość Jedyno - Troistą i Miłość Boga do 

osób stworzonych. Trójjedyny jest w swej miłości jednością „nie może 

przeciwko swej własnej istocie nic uczynić. Bóg czyni zawsze z miłości 

nieskończonej i najwyższej”
29

. 

Trzecią osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty, „Kościół otrzymał Go od 

Pana (...) ”(KKK 691). Pismo Święte i Magisterium Kościoła objawiają nam 

prawdę Chrystusową, którą daje nam zrozumieć Duch Święty. To Miłość, która 

jednoczy Ojca z Synem, Syna z Ojcem, chrześcijan z Synem, Syna z nimi, 

                                                 
26

 A.P. Szelążek, Światłość Świata, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 1. 
27

 Tenże, Miłość Boża, (“Przedmiot nie wyczerpany”), [b m r.], rps, s.1. 
28

 Tamże, s. 3. 
29

 Zob. Cz. S. Bartnik, dz. cyt., Lublin 2000, s. 93. 
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wierzących z Ojcem i Synem, a także między sobą
30

. Jednoczenie wszystkich  

w jedną „osobę kolektywną” – to dzieło Ducha Świętego. Dalej Trójca Miłości  

i Łaski „poszerza się” w udzielaniu łaski nadprzyrodzonej na Maryję, na cały 

Kościół i na całą ludzkość. Przekazicielem tej Miłości jest Duch Święty, który ją 

objawia, przekazuje, realizuje i finalizuje zbawczo
31

. „Bóg jest Miłością”  

(1J 4,8.16)(...). To miłość  «rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, 

który został nam dany» (Rz 5,5)”(KKK 733). Nie ma jednak w Ewangeliach 

mowy o „Duchu Miłości”, ale o „Duchu Prawdy”(por. J 14, 15-17; 15, 26-27), 

który ma za zadanie świadczyć Prawdę o miłości Boga w Jezusie Chrystusie
32

. 

Bóg jest Miłością i swoją Osobową Miłość przekazuje światu przez 

swojego Syna, który z miłości ku człowiekowi oddaje swoje życie i następnie 

zsyła Ducha Świętego. 

 

 

1.2. Miłość objawiona w Jezusie Chrystusie domagająca się 

odpowiedzi 

 

Oblicze Bożej miłości i wielkiej godności istoty, dla której Syn Boży stał 

się człowiekiem, w sposób szczególniejszy uwidacznia się w prawdzie 

najgłębszego zjednoczenia Boga z realną naturą ludzką
33

. Wcielony Syn Boży 

jest dziełem Miłości, która pragnie pomóc człowiekowi wytrwać w dobrym  

i ochronić go przed złem: „ Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał” (J 3, 16)
34

. 

Przyjście Jezusa na świat mieściło się w odwiecznych planach Ojca. 

Chrystus narodził się w ubogiej stajence, w otoczeniu kochających Go Maryi  

i Józefa. Dorastając, ciężko pracował w zawodzie cieśli, którego nauczył się od 

swojego opiekuna św. Józefa. Dzielił ubóstwo Swojej Najświętszej Matki i św. 

                                                 
30

 „Posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją najbardziej 

wewnętrzną tajemnicę: jest wieczną wymianą miłości – Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas 

przeznaczył do udziału w tej wymianie”. KKK 223. 
31

 Cz. S. Bartnik, dz. cyt., s.179. 
32

 Zob. Tamże., s.179. 
33

 W. Granat, dz. cyt., t.3 s. 107. 
34

 Tamże, s.304. 
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Józefa. Przez trzy ostatnie lata życia znosił trudy. Chodził po całej Palestynie  

i głosił Dobrą Nowinę. Syn Boży „wystawiony został na szyderstwa i największe 

obelgi (...). Znosił cierpliwie, kiedy Go określano wspólnikiem Belzebuba, 

przebaczał z miłością zbrodniarzom, którzy ośmielali się pluć w Najświętszą 

twarz Jego (...)”
35

. Ks. biskup przypomina, że droga Jezusa nie była „usypana 

różami”, ale była drogą „krzyża utrapień i zaparcia się samego siebie”
36

. Pomimo 

tego, Chrystus wypełniał wolę Ojca, idąc całe życie drogą krzyża. 

Biskup Szelążek pisze, że Jezus, umierając na krzyżu, otworzył przed 

nami drogę do zmartwychwstania. Głosząc naukę Jezusa Chrystusa o zbawieniu 

(por. Ef 1,4-6)
37

, biskup wzywa słuchających go do przemiany życia: „Pan Jezus 

z miłości do 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”
38

. Ta 

nauka zasługuje na to, żeby uczynić ją zasadą - „sztandarem” naszego życia. 

Miłość Boża jest wyrazem całej Ewangelii, owa miłość ogarnia wszystkich ludzi 

i czyni cuda w sercach. Kaznodzieja mówi o trzech niezbędnych zasadach życia 

chrześcijańskiego: „miłości ubóstwa, miłości poniżeń, pokorze” i dopowiada, że 

„kto nie dąży za tym sztandarem, bezwarunkowo do przeciwnego należy 

obozu”
39

. Miłość Chrystusa-Człowieka w tym celu zniżyła się ku nam, aby 

człowiek grzeszny mógł zostać świętym – najdoskonalszy Bóg zniżył się nawet 

ku najmniej doskonałemu człowiekowi
40

. 

Autor zauważa dalej: „Miłość Boża, jak w zachowaniu od grzechu 

Maryi
41

, tak i w naszym odkupieniu, wielki brała udział. Miłość ta uprzedza 

                                                 
35

 A. P. Szelążek, [Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa], („W piątek przed dniem sobotnim”), 

[b.m.r], rps kaz., s.12. 
36

 Tamże, s. 12. 
37

 Zob. Tenże, O powołaniu, (Wątpliwą jest rzeczą”), [b. m.], 5 IX 1899, s.11. 
38

 Tenże, Na pierwszą niedziele Wielkiego Postu, („Kościół św. wyznaczył”),[b. m. r.], rps kaz., s. 16. 
39

 Tenże, O powołaniu, („Wątpliwą jest rzeczą”), [b. m.], 5 IX 1899, s. 11. 
40

 W. Granat, dz. cyt, t. 3, s. 308-309. 
41

 Kaznodzieja przytacza przykład z życia Piusa IX o cudownym uratowaniu jego, rektora i uczniów 

zgromadzenia misjonarzy, kiedy wezwał pomocy Niepokalanie Poczętej i zwraca się do wiernych: 

„Lecz obecnie, gdy posiadamy tę Matkę Miłosierdzia, czyż możemy powątpiewać, że jakiejkolwiek 

łaski nie otrzymamy, jeżeli do niej będziemy się uciekali?” – por. A. Szelążek , Na Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP, („Jeżeli drogim jest dla was”), [b. m. r.], rps kaz., s. 8. Autor pisze, że 

dogmat O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił Ojciec święty Pius IX., dogmat 

był jakby oddźwiękiem, potwierdzeniem tej tajemnicy, w jaką lud wierzył już od wielu lat. – por. 
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gniew Boży, jaki nas w chwili poczęcia dotyka, codziennie uprzedza naszą 

poprawę”
42

. Ta miłość już od samego poczęcia i urodzenia całkowicie ogarnęła 

Maryję. Jej życie było pełne prób i doświadczeń: umarła „z nadmiaru miłości”
43

. 

Ojciec Niebieski mógł dać Synowi swojemu naturę ludzką bezpośrednio, jak 

pierwszemu człowiekowi, lecz wybrał pośrednictwo Maryi i pragnie, żebyśmy 

wszystkie dobra otrzymywali przez Bogurodzicę
44

. Sobór Watykański II 

przypomina prawdę, którą Kościół zachowuje już od wieków, że Maryja 

obdarzona została „najwyższym darem i najwyższą godnością, dlatego, że jest 

Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym 

przybytkiem Ducha Świętego” (KK 53). 

 Maryja zrozumiała nieograniczoną miłość Boga do stworzenia. Mówiąc  

o Maryi, biskup cytuje świętego Ambrożego: „To w niej wielbił Pan Bóg, że 

spełnia wolę Ojca, – nie zaś, że w ciele swoim poczęła Pana Jezusa”
45

. Autor 

pism zachęca chrześcijan do rozważenia prawdy o miłości Jezusa do Maryi,
46

 

aby coraz bardziej wzrastać w miłości Bożej
47

. Jego zdaniem, Jezus jest 

                                                                                                                                               
Tenże, [Maryja Niepokalanie Poczęta], („Niezwykła wśród zgromadzonych”), [b m r.], rps kaz., s.1. 

42
 Tenże, [Maryja Niepokalanie Poczęta], („Niezwykła wśród zgromadzonych”), [b m r.], rps kaz., , s.1. 

43
 Autor tak opisuje rolę miłości samego Boga w ziemskim życiu Maryi: „Dziś zaczyna się historia Matki 

Dziewicy Judzkiej, która narodziła się dziecięciem niewysłowionej miłości ze strony Najświętszej 

Trójcy; dziś zaczyna się historia Dziewicy, która żyła na tym padole łez i nieprawości życiem bardziej 

anielskim aniżeli najniepokalańszy Serafinowie”. – A. P. Szelążek, Na Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP, („Jeżeli drogim jest dla was”), [b.m.r], rps kaz., s. 9-10. 
44

 Zob. Tenże, [ O Najświętszej Maryi Pannie], („Radość wypełnia serca”), [b m r.], rps, s.6; por. Tenże, 

Skarby Najświętszej Maryi Panny, Łuck 1936, rps konsp. kaz , s. 7. Dogmat macierzyństwa Bożego 

Najświętszej Maryi Panny został uroczyście określony na soborze efeskim: Pierwszym przywilejem 

Maryi jest Boże Macierzyństwo. Bóg postanowił, że zbawienie dokona się przez Syna Bożego, „który 

miał przyjąć ludzkie ciało z Maryi jako swej matki, a równocześnie postanowił, że będzie ona 

godnym narzędziem jego miłości”. –W. Granat, Chrystus Odkupiciel i Kościół –Jego Mistyczne Ciało, 

Lublin 1960, t, 4, s. 339. 
45

 Tenże, [Wniebowstąpienie NMP], („W 23 lata po Wniebowstąpieniu”), [b. m. r.], rps kaz., s.6. 
46

 W swoim kazaniu o Maryi Niepokalanie Poczętej Biskup Szelążek, cytując św. Franciszka Salezego, 

który był piewcą miłości Bożej, chce pokazać, jak wzniosła jest miłość Syna do Matki: „Ten Syn (...) 

sercem prawdziwie synowskim ubogacił swą Matkę,( ) cały blask słońca wylał na duszę Maryi. – 

Tenże, [Maryja Niepokalanie Poczęta], („Niezwykła wśród zgromadzonych”), [b.m.r.], rps kaz., s. 8. 
47

 Autor pisze o tym, że Miłość Boża względem Maryi nadaje jej szczególny przywilej, że od poczęcia 

została zwolniona od grzechu pierworodnego. Jezus przyjął naturę ludzką i miłość synowską 

względem Swej Matki. Ewangelia jest historią życia Zbawiciela i ukazuje przed nami miłość Jezusa 

względem Maryi. Kaznodzieja nawiązuje do Ojców Kościoła, którzy mówią o tym, że Chrystus od 

wieków uważał Maryje za Matkę i pałał do niej synowską miłością. Owa miłość trwała od wieków  

i nie było w niej ani kropli gniewu Bożego, ani nie była skażona grzechem. - zob. Tenże, [Dogmat 

 o Niepokalanym Poczęciu], („Gdy stojąc na szczycie”), 7 XII 1912, rps 21, s.3. 
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„najpiękniejszym wzorem miłości” i ta miłość złączy chrześcijan „we wspólnej 

miłości”
48

. 

Cała nauka Chrystusa jest tajemnicą, której żadne stworzenie nie może 

ogarnąć. Syn Boży z jednej strony kocha stworzenie
49

 i uczy miłości
50

, z drugiej 

zaś strony upomina tych, którzy błądzą
51

, ponieważ nie cierpi obłudy i fałszu, 

które często wdzierają się, żeby sprzeciwić się miłości samego Boga, która jest 

łaską niezasłużoną i pochodzącą od Boga
52

. Biskup zaznacza, że Chrystus „(...) 

nie jak Władca przychodzi do serca grzesznika, ale jak Przyjaciel do przyjaciela, 

jak Oblubieniec do duszy, którą kocha, bo śmiercią własną odkupił”
53

. Łaska 

Boża nie sprzeciwia się wolności człowieka, lecz swoją słodyczą pociąga jego 

serce do Siebie. Zwracając się do wiernych, biskup Szelążek kieruje słowa: „(…) 

serca zdolne są poznać w głosie Chrystusa miłość przyjaciela, głos ojca, czułość 

matki, a gorące łzy, które nieraz widziałem na oczach waszych przy najlepszym 

objawie dobroci Bożej świadczyły o nadmiarze uczuć szczerych”
54

. Zachęca do 

uznania, że to Bóg pierwszy umiłował człowieka
55

 i dał mu możliwość wyrwania 

się z grzechów i przybliżenia się do siebie: „Pan Bóg zawsze pierwszy nam 

miłość Swą okazuje, nauczmy się wszakże, że miłość Boża nas uprzedza, 

abyśmy wzajemnie uprzedzali Bożą sprawiedliwość”
56

. 

                                                 
48

 Zob. Tenże, [Przeznaczenie], („Przeznaczenie nasze jest zagadką”), [b. m. r.], rps, s. 32. 
49

 Tenże, [Przeznaczenie], („Przeznaczenie nasze jest zagadką”), [b.m.r.], rps, s. 31 
50

 Dogmat Wcielenia uczy miłości: szukającej, realistycznej, odkrywczej, przyjacielskiej, przebaczającej, 

subtelnej, ofiarnej, przetwarzającej i powszechnej. – Zob. W. Granat, dz. cyt, t. 3, s. 307. 
51

 Swoje kazania o grzechu opracowuje na podstawie J Gaume'a, J Pelczara, P. Chaignona, S. Załęskiego. 

W objaśnieniu natury grzechu powołuje się na Ojców Kościoła: św. Jana Chryzostoma, św. 

Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Katarzynę Sieneńską, bł. Alfonsa Rodriges. Cytuje św. Jana 

Chryzostom, który nawiązując do słów św. Pawła mówi, że grzech sprzeciwia się miłości Boga. –  

A. P. Szelążek, O wartości życia i czynów ludzkich, [b.m.r.], rps kaz., s. 4-5; por. Tenże, Chrystus 

życiem, O działalności społecznej, [b m r ], rps konsp. kaz., s. 3; por. Tenże. O grzechu powszednim, 

(„Oba te podobieństwa”), Płock, 14 XI 1888, rps kaz., s. 6-10. 
52

 Por. Tenże, Na uroczystość Oczyszczenia NMP (2), („Uroczystość dzisiejsza przypomina”), [b.m.r.]. 

rps kaz, s. 15. 
53

 Autor cytuje św. Augustyna, św. Franciszka Serafickiego, św. Wawrzyńca, którzy usłyszeli jak Pan 

kołacze do ich serca i pociąga ich tajemnicą swojej miłości. – zob. A. P. Szelążek, O łasce, (Po raz 

ostatni w życiu doczesnym”, [b.m.], 21 II 1895, rps kaz., s.8-10. 
54

 Tenże, O łasce, (Po raz ostatni w życiu doczesnym”, [b.m.], 21 II 1895, rps kaz., s.9. 
55

 Zob. Tenże, O stanie grzechu i o stanie łaski, („Pięciotysięczne tłumy ludzi”), Płock, 25 II 1889, rps, 

s.6. 
56

 Tenże, Niepokalane Poczęcie NMP, („Kiedy ze szczytu góry”), Płock, 6 XII 1888, rps kaz., s. 16. 
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Chociaż Chrystus przyszedł na świat, aby ratować grzeszników
57

 (Mt 

9,13), nie znaczy to, że tylko ich kocha i wyłącznie (Łk 15,3). Jego miłość 

rozlewa się na wszystkich bez wyjątku i dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do 

szerzenia Królestwa Bożego na ziemi
58

. W pismach biskupa Adolfa Piotra 

Szelążka uderza „(…) bezgraniczna miłość Jezusa względem rodzaju ludzkiego. 

Jezus tysiąckroć kocha nas więcej, niż matka! Jezus jest samą miłością, więc dla 

tej miłości pragnie się z nami zjednoczyć i jedno stanowić”
59

. Chrystus objawia 

stworzeniu swoją «czułą miłość» w różnych przykazaniach, które sprowadza 

przede wszystkim do miłości braterskiej (por. J 15,12-13; 1 J 3,16)  (Lc) 
60

,  

a która wypływa z miłości Boga
61

. Autor wielokrotnie podkreśla, że nauka  

o miłości wyraża się najpierw w słowach Jezusa o dźwiganiu krzyża, (Mt 16,24), 

a następnie Jezus wyraża ją w nowym przykazaniu miłości (J 15, 10-12), które 

Ks. biskup nazywa «koroną nauki Chrystusowej»
62

. Twierdzi, że Pan Bóg miłuje 

się w prostocie serc naszych. Zauważa, że będąc «dziećmi Adama» często Go 

zdradzamy. Winniśmy jednak pamiętać, że jesteśmy dziećmi samego Boga  

(1 J 3,1) i że On jest pełen litości do nas. Tymi słowami pragnie nas utwierdzić  

w wierze w Boską miłość objawioną w Chrystusie
63

: „(…) nowy Adam, Jezus 

Chrystus, w nieograniczonej miłości do człowieka, przyszedł naprawić zniewagę 

wyrządzoną Ojcu Niebieskiemu wyrządzoną i przywrócić związek 

nadprzyrodzony między Bogiem i Jego stworzeniem”
64

. 

                                                 
57

.„Człowiek odrzuca wszelkie natchnienia i owszem wojnę Swemu Zbawcy wypowiada. A jednak Pan 

Jezus przybliża się do niego, bojaźnią porusza występne jego sumienie i wewnętrznie do pokuty 

zachęca. Grzesznik jeszcze się chwieje, ucieka, ale Pan Bóg nie przestaje go ścigać (...), – i któż tu nie 

uzna nadmiaru uprzedzającej miłości Bożej? – Tenże, Niepokalane Poczęcie NMP, („Kiedy ze szczytu 

góry”), Płock, 6 XII 1888, rps kaz., s. 15; por. Tenże, O łasce, (Po raz ostatni w życiu doczesnym”, 

[b.m.], 21 II 1895, rps kaz., s.11-12. 
58

 Tenże, Istota Królestwa Bożego, konspekt, [b.m.r.], rps, s. 2. 
59

 Tenże, O Bożej obecności, („Nad wielkimi drzwiami”), [b.m.r.]. rps kaz., s.18; zob. Tenże, 

Przeznaczenie, („Przeznaczenie nasze jest zagadką”), [b.m.r.], rps, s. 32. 
60

 „Bezinteresowna i powszechna miłość chrześcijańska zawdzięcza swoja naturę miłości Chrystusa, 

który oddał za nas swoje życie: «... abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem»  

(J 13,34). Takie jest «nowe przykazanie» dane uczniom. – Lc 56. 
61

 Por. A. P. Szelążek., O darowaniu uraz, („Nauka Zbawcy naszego”), Płock, 9 VII 1889, rps kaz, s. 15. 
62

 Tenże, Na uroczystość Oczyszczenia NMP (2), („Uroczystość dzisiejsza przypomina”), [b.m.r.]. rps. 

kaz, s. 15. 
63

 Por. Tenże, [Jezus znakiem sprzeciwu],  („Jezus przychodzi szukać”), Płock, 28 XII 1888, rkp kaz., s. 

13. 
64

 Tenże, Stosunek Kościoła do Państwa, MPP 11(1916) nr 2, s.50-51. 
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Każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, zgodnie z Bożym 

wezwaniem: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty, Pan, Bóg wasz”(Kpł 19,2). 

Celem naszego życia jest dążenie do świętości i całkowite zjednoczenie  

z Bogiem. Biskup Szelążek wskazuje na czynniki, które mają decydujący wpływ 

na kształtowanie cnót ucznia Chrystusowego. Są nimi: miłość Boża, łaska 

przybranego synostwa Bożego, Królestwo Boże w duszach; zjednoczenie  

z Bogiem”
65

. Ten, kto czuje się „umiłowanym synem Ojca”, musi całkowicie 

Jemu zaufać i czynić, co w jego mocy, żeby wypełnić przykazania Boże
66

. 

Najwyższym Prawem Królestwa Bożego jest miłość. Chrystus naucza: „Jeżeli 

wasza sprawiedliwość nie będzie większa, niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, 

nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”(Mt 5,20). Pan Bóg prowadzi 

chrześcijanina drogą Krzyża, który jest właściwością Królestwa Bożego  

i w swojej Miłości najwyższej doprowadza do miłości bliźniego
67

. 

W deklaracji dotyczącej wiary w misterium Wcielenia są słowa : „(…) nic 

nie objawia tak dobrze miłości Bożej, na którą całe życie chrześcijańskie 

powinno być odpowiedzią, jak Wcielenie Syna Bożego, naszego Odkupiciela” 

(MFD 6) (por. 1 J 4,9; Ef 2, 18; 2 P 1,4). Chrystus jest Miłością Wcieloną, On 

żyje w dziełach swoich i w świętych, którzy już będąc na ziemi pragnęli z Nim 

się zjednoczyć i opowiadać o Nim całemu stworzeniu
68

. Biskup Szelążek 

odwołuje się często do doktryny św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która znalazła 

swoją szczególną drogę zjednoczenia z Bogiem. To właśnie droga miłości, którą 

jej objawił Ojciec Niebieski jest najkrótszą i najłatwiejszą. Polega ona na 

zupełnym zdaniu się na wolę Bożą przez bezgraniczną ufność „w dobroć i miłość 

Ojca Niebieskiego”
69

. Św. Teresa stała się wzorem w poznaniu miłości Boga
70

. 

                                                 
65

 Tenże, Świętość, („W jednej nauce”), Rzym, 11 X 1929, rps kaz., s.1. 
66

 Zob. Tenże, [Człowiek idzie na sąd], konspekt, [b.m.] 5 XI 1944, rps, s. 2. 
67

 Zob. Tenże, Królestwo Boże, [b m r], rps kaz., Łuck, 8 IV 1928, s.5. 
68

 W tym kazaniu autor posługuje się przykładem świętego Wincentego a Paulo, który tą miłość 

Chrystusa niósł innym czyniąc dzieła miłosierdzia. – por. Tenże, Ubóstwo, [b m r.], rps konsp. kaz.,  

s. 1. 
69

 Tenże, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, („Szybkość, z jaką się rozszerzyło”),[b.m.r.], mps kaz., s. 3. 
70

 Biskup Adolf Piotr Szelążek uczestniczył osobiście w beatyfikacji (1923) i kanonizacji ( 1925) św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus. Utrzymuje kontakt z siostrami św. Teresy i otrzymując od nich 

pamiątkowy relikwiarz, zaczyna zgłębiać doktrynę świętej. Wpatrzony w św. Teresę, gorąco się modli 

i zwraca się do niej o wstawiennictwo w trudnościach związanych z posługą pasterską. Wybiera Ją na 

Patronkę swojej diecezji (łuckiej - 1928 rok). .Był gorącym czcicielem św. Teresy i szerzył jej kult. 
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Biskup określa cele jej kultu w swej diecezji: „Święta jest dla nas wzorem 

realizacji miłości Bożej w ziemskiej pielgrzymce do wyżyn nieba i każdy 

chrześcijanin, idąc śladami Teresy może odnaleźć swoją własną drogę  

w poznaniu miłości Pana Boga do nas” i w „rozpaleniu miłości Bożej w duszach 

ludzkich”
71

. Sama święta pisze o swoim powołaniu: „W sercu Kościoła, mojej 

Matki, będę Miłością”
72

. 

Najpełniejszym wzorem życia chrześcijańskiego jest Chrystus. Każdy 

człowiek, idąc za Nim i coraz bardziej wzrastając w Jego miłości, może 

zrealizować swoje powołanie w Kościele przez służbę Bogu i bliźnim. Chrystus 

chcąc wzmocnić swój Kościół w wierze i miłości zsyła Ducha Świętego –  

„Pocieszyciela”.  

 

 

1. 3. Duch Święty i Kościół 

 

Biskup Szelążek, głosząc naukę o Kościele, podkreśla głównie dwa 

kluczowe zagadnienia: ustanowienie Kościoła przez Jezusa Chrystusa  

i uobecnienie Kościoła w świecie przez posłanie Ducha Świętego. Już 

chrześcijanie pierwszych wieków podkreślali, że świat był stworzony ze względu 

na Kościół. Wszystkie bolesne wydarzenia, takie jak upadek aniołów i grzech 

pierwszych ludzi zostały dopuszczone przez Boga ze względu na ogrom miłości, 

jaką chciał obdarzyć świat (por. KKK 760 ). Jak opisują księgi Starego 

Testamentu, Kościół zostaje przygotowany przez powołanie Abrahama (Rdz 

12,2; 15, 5-6) i wybranie Izraela jako ludu Bożego (por. Wj 19, 5-6; Pwt 7,6), 

który ma być znakiem zjednoczenia wszystkich narodów (por. Iz 2, 2-5; Mi 4,1-

4). Jednak  prorocy oskarżają Izraela o zerwanie przymierza i nazywają go 

                                                                                                                                               
później założył Zgromadzenie Sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (1936).- zob. E. Karwowska, 

dz. cyt., s. 57-65. 
71

 A. P. Szelążek, Zarządzenie w sprawie przygotowań  na pierwsze Święto Patronki Diecezji Łuckiej, 15 

VIII 1928, MDL 3(1928) nr 9, s. 388. 
72

 Św. Teresa „(...) nie starała się ukochać Boga samymi tylko własnymi siłami, lidzkimi siłami. 

Umieściła się od razu w sercu tajemnicy trynitarnej, kontemplowała miłość Ojca i Syna w komunii 

Ducha i wieczny pocałunek, który przekazują sobie wzajemnie.”- J. Lafrance, Droga ufności św. 

Teresy z Lisieux, Częstochowa 2003, s. 18. 
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nierządnicą (por. Oz 1; Iz 1, 2-4; Jr 2 i in.). Jednocześnie zapowiadają Nowe 

Przymierze, które ustanowi Jezus Chrystus (por. LG 9). Syn Boży przyszedł na 

świat, aby wypełnić misję zleconą od Ojca. Jezus Chrystus powołuje dwunastu 

Apostołów, którzy zostawiają wszystko i idą za Nim. Formuje Ich, coraz pełniej 

objawia im siebie, jako Drogę, Prawdę i Życie (J 14,6). Otwiera dostęp do 

prawdziwego życia, nie gardząc nawet tym, który Go zdradził, czego przejawem 

jest to, że podczas Ostatniej Wieczerzy umywa nogi Judaszowi. „Był to Apostoł, 

obdarzony miłością Pana Jezusa na równi z innymi Apostołami”
73

 –  pisze nasz 

Autor.  

Biskup Szelążek poświęca również dużo uwagi innemu ważnemu 

historycznemu wydarzeniu – sądowi nad Jezusem przez arcykapłana. Przywołuje 

zeznania Apostoła Piotra. Lękający się na zarzut, że widziano go z Jezusem, 

trzykrotnie zapiera się Go mówiąc, że „nie zna tego człowieka” ( Mt 26, 74).  

Piotr ukochał Jezusa jedynie miłością ludzką. Nie był jeszcze umocniony łaską 

Ducha Świętego. Później, po upływie kilkudziesięciu dni, przed tym samym 

sądem, św. Piotr wyzna wiarę w Jezusa Chrystusa (por. Dz 4, 10-11). Uczyni to, 

gdyż działa w nim moc, która przy Zesłaniu Ducha Świętego napełniła serca 

wszystkich Apostołów
74

. Oświecony i umocniony Duchem Świętym, Piotr 

wygłasza pierwszą swoją mowę, nawraca trzy tysiące ludzi i wprowadza ich do 

Kościoła. 

Dogmat o zmartwychwstaniu świadczy o istocie wiary chrześcijańskiej,  

o tym, że jest ona „od Boga ustanowiona” i że „jest podstawą religii 

chrześcijańskiej” (1 Kor 15,14)
75

. W jednym ze swoich kazań Biskup naucza, że 

Jezus Chrystus prawdziwie umarł, a później zmartwychwstał i powołuje nas do 

zmartwychwstania. Przytacza dowody zmartwychwstania, o których mówi Pismo 

Święte (por. Mt 12, 40; 12, 29; 18; 28, 12-13; J 20, 25; 1 Kor 15, 14)
76

. Po 

                                                 
73

 A. P. Szelążek, [O Kościele], („Pan Jezus porównał swój Kościół”), [b.m.], 5 XII 1894, rps 35, s. 5. 
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śmierci Jezusa uczniowie jeszcze nie wierzyli w Jego Bóstwo, rozproszyli się na 

różne strony, mówili: „a myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela” 

(Łk 24, 21). Po zmartwychwstaniu wyznają wiarę w Syna Bożego, oświadczają 

otwarcie, że jest On Mesjaszem i stają się prawdziwymi chrześcijanami. 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest powodem szczególnej radości, ponieważ od tej 

chwili powstaje „nowe królestwo Pana – Kościół Katolicki”
77

. Jezus pragnie 

obdarzyć swój Kościół nieśmiertelnością
78

. Pragnieniem Chrystusa było 

„wznieść niezachwianą skałę (…) w osobie świętego Piotra ”
79

. Swoje nauczanie 

powierzył dwunastu Apostołom, aby zanieśliby Dobrą Nowinę wszystkim 

narodom
80

. Dzięki temu chrześcijaństwo rozprzestrzenia się na całym świecie.  

W Rzymie wznosi się Stolica św. Piotra i jego następców – papieży. Zdaniem 

Biskupa: „Panuje tu silniejsza niż śmierć miłość Boża, sprawiedliwość, pokój  

i wesele w Duchu Świętym”. A człowiek, który w tym mieście zamieszka, 

powtarza słowa Apostoła z góry Tabor: „Panie, dobrze nam tu być” (Mt 17, 1-9; 

Mr 9, 2-13; Łk, 9, 28-36)
81

. Silna wiara i miłość papieży jest jakby 

przedłużeniem wiary i miłości św. Piotra, za którego modlił się sam Pan: 

„Szymonie (...) oto szatan szukał was (...), ja prosiłem za Tobą – aby nie 

ustawała Twoja wiara” (Łk 22,31). W tej modlitwie Jezus widział i jego 

następców, którzy będą sprawować ten urząd w Kościele w następnych 

wiekach.
82

  

                                                                                                                                               
20,25; Mt 28,12-13) –  Zob. Tamże, s. 2. 
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81

 Tenże, Leon XIII, ( Leon XIII, papież), [b.m.], 28 II 1903, rps kaz., s. 8. 
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Autor koncentruje uwagę na czasach rozkwitu wiary chrześcijańskiej  

i pisze, że właśnie od tej pory zaczyna „panować słodkie jarzmo Ewangelii”
83

, 

które polega na naśladowaniu Chrystusa. Podkreśla, że głównym prawem 

chrześcijanina stała się miłość zapowiedziana w słowach Chrystusa: „Po tym was 

poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jeden ku 

drugiemu” (J 13, 35). Pytając o źródło i moc miłości, wskazuje na Ducha 

Świętego, który rozlewa miłość Bożą w sercach naszych (por. Rz 5,5). Cytując 

następnie słowa św. Pawła, o tym, że nic nas nie może odłączyć od miłości 

Chrystusowej (por. Rz 8, 35 ), Autor ukazuje miłość działającą w niepojęty dla 

nas sposób
84

. Bóg wiedział, co będzie czekać Kościół pielgrzymujący na ziemi  

i dlatego zesłał swojego Ducha, żeby umacniał jeszcze słabych w wierze 

apostołów
85

. W swoich rozważaniach Autor pisze o zesłaniu Ducha Świętego 

jako tajemnicy, w której ujawnia się cud Bożej miłości, ogarniający wspólnotę 

Chrystusową
86

. Kościół żywi do wszystkich ludzi tę samą miłość Chrystusową, 

która przejawia się w darze siedmiu sakramentów, aby pomóc człowiekowi  

w życiu doczesnym i doprowadzić go do życia wiecznego
87

. 

Kaznodzieja podaje trzy zasady, które zabezpieczą trwałość Kościoła, 

jeżeli chrześcijanie będą ich wiernie przestrzegać. Są to: „wzgarda światowej 

wielkości, bogactw i wszelkich uciech (...), wzgarda nienawiści u świata (...), 

wzgarda najsroższych prześladowań, które zrodzona już nieraz nienawiść 

dyktuje”
88

. Trwałość Kościoła będzie zasadzać się na tym, że Chrystus ustanowił 

jego widzialną głową na ziemi św. Piotra
89

. Kościół Chrystusowy trwa i trwać 

będzie pomimo różnych prześladowań, ponieważ źródłem, z którego czerpie siłę, 

jest sam Bóg będący Miłością. W Duchu Świętym zakorzenia tę miłość  
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w Kościele. „Bynajmniej oczekiwać nie możemy pełniejszego objawienia się 

Ducha Świętego, taka bowiem Jego obfitość, jaką dziś Kościół posiada, jest 

najwyższą i trwać będzie, dopóki Kościół katolicki nie zakończy bojowania 

swojego, aby rozpocząć triumf wiekuisty”
90

. Trzecią zasadę biskup Szelążek 

podsumowuje słowami św. Pawła: „Któż nas może odłączyć od miłości 

Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo 

dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8, 35-37). On nas umiłował i zapewnił, że 

Kościół przy zachowaniu tych trzech zasad „dotrwał bez upadku do chwili 

niniejszej i trwać będzie, do końca świata”
91

. 

Jak Trójca Święta jest jednością, tak i Kościół, złączony przez węzeł 

chrześcijańskiej miłości, ma być jednością. Nikt nie jest w stanie wyrazić miłości 

Bożej, która przenika Ojca i Syna i wydaje trzecią Osobę – Ducha Świętego, 

równą dwóm pierwszym. Pan Jezus, opuszczając swoich apostołów, wzniósł się 

ponad niebiosa i przeniknął istotę Trójcy Świętej, i podniósł naszą miłość do 

poziomu tej Miłości Najwyższej. Kaznodzieja zachęca, by każdy chrześcijanin 

zabiegał o to, żeby ta jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego zjednoczyła całą 

społeczność ludzką. Stwierdza, że tego obrazu miłości należy szukać w Kościele 

katolickim (por. J 17,11). Wierni są powołani do tworzenia wspólnoty Kościoła  

i i mają dążyć do jedności, która płynie z Boskiego źródła. Św. Paweł mocą 

Ducha Świętego potwierdza, że ten jest jednym duchem z Panem, kto się z Nim 

jednoczy (por. 1 Kor 6,17).  

Duch Święty jest w nas sprawcą jedności z Bogiem i innymi, udziela nam 

miłości Trójcy Przenajświętszej. Od Niego możemy się uczyć, jaką powinna być 

prawdziwa miłość. Autor porównuje przymioty Ducha Świętego do miłości 

braterskiej: „Duch Święty jest samą miłością, miłością czystą, bez domieszki 

uczuć i skłonności ziemskich, podobnież, Bracia miłujmy się wzajemnie (J 17, 

11). Duch Święty jest miłością odwieczną – niech i nasza wzajemna, bratnia 

miłość będzie niezmienną (Hbr 13, 1). Duch Święty jest miłością prawdziwą  
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i nieobłudną, bo z istoty Boskiej wypływa, niechże i nasza wzajemna miłość 

będzie szczera, bez udawania (Ef 4, 25). Duch Święty jest miłością 

bezinteresowną, bo między Osobami Trójcy Przenajświętszej wszystkie 

przymioty są wspólne – żadnej więc interesowności dopuścić nie można i nasze 

dobra w Kościele są wspólne. Usuńmy więc miłość, którą tylko powoduje 

interes, bądźmy jedno jako są jedno Ojciec, Syn i Duch Święty”
 92

. 

Duch Święty, według Biskupa powołującego się na słowa Soboru 

Watykańskiego I, odkrywa tajemnicę człowieka: „Kościół katolicki wyznaje, że 

nikt nie zdoła przyjąć za prawdę nauki ewangelicznej, jak tego potrzeba do 

zbawienia, bez szczególniejszego oświecenia i natchnienia Ducha Świętego, – 

który wszystkim ludziom daje słodycz w przyjmowaniu nauki objawionej”
93

.  

Rozwija myśl o czasie doczesnym Kościoła i akcentuje jego troskę o duszę 

człowieka, jej zbawienie. Może się ona stać doskonalszą, gdy połączy się  

z Panem, wówczas może czynić takie rzeczy, do których z natury nie byłaby 

zdolna i  uzyska nowy, wyższy sposób rozumienia prawdy chrześcijańskiej: 

„Duch Prawdy w nas mieszkać będzie” (por. J 14,17). Wszystko to odnawia 

„miłość Boża rozlana (…) w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 

nam dany” (Rz 5,5)
94

. Dusza, łącząc się z Panem, ma stawać się coraz lepszą  

i szlachetniejszą i właśnie On rozbudza w niej te uczucia. Jeżeli z jednej strony 

tak wielka jest moc miłości, jaką rozbudza Duch Święty
95

, to z drugiej strony 

działa On w niepojęty dla nas sposób. Dusza ma pragnienie posiadania miłości 

Bożej. Jest to  dowód jakiegoś już posiadania przez nią Ducha Świętego
96

. 
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Każdy człowiek wierzący, zarówno ubogi jak i bogaty, chce dostąpić 

zbawienia. Rzeczywistością, która w jakiś sposób przeraża człowieka, jest 

piekło
97

, potępienie.  W swoich kazaniach biskup Szelążek głęboko wyjaśnia stan 

czyśćca: „Katolicy – woła, Pan Bóg w rządzeniu człowiekiem, jak odcienie 

jednej nieskończonej doskonałości, łączy sprawiedliwość Sędziego,  

z miłosierdziem kochającego Ojca”
 98

. Pan Bóg jest miłosierny i nie chce karać 

piekłem tych, którzy popełnili grzechy mniejsze, które Go obrażają. Za każdy 

grzech trzeba bowiem zadośćuczynić Panu. Dusze tracą miłość Bożą przez 

grzechy ciężkie, za które należycie nie odpokutował
99

. 

Rozwija myśl o Kościele pielgrzymującym, cierpiącym i tryumfującym  

z okazji Uroczystości  Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich 

Wiernych Zmarłych: „W połączeniu tych dwóch uroczystości – pisze – 

uwydatnia się objaw wiary o żywym związku Kościoła walczącego  

z tryumfującym i cierpiącym. Obok szczęścia, jakiego są uczestnikami wszyscy 

wybrani Pańscy w niebie, staje  cierpienie, jakie jest udziałem naszych braci, 

zostających w czyśćcu”
100

. Kaznodzieja akcentuje, że nie możemy zapomnieć  

o naszych braciach, którzy przeszli do wieczności. Winniśmy jednoczyć się  

z nimi duchowo. Ta nauka żywego obcowania z braćmi, którzy są w chwale 

niebieskiej albo w czyśćcu, nie jest czymś nowym, ponieważ Kościół od wieków 

w to wierzył. Sobór Watykański II naukę tę przejął i ożywił: „Nie tylko jednak ze 

względu na sam przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej 

jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez 

praktykowanie braterskiej miłości (por. Ef. 4, 1-6)”( KK, 50). 

Powtórzmy: Źródłem miłości jest Bóg. Boża Miłość jest zakorzeniona we 

wspólnocie Osób Trójcy Świętej i rozprzestrzenia się na całą wspólnotę 

Kościoła. Chrześcijanie, czerpiąc treści z Objawienia Bożego i symulując je 

dogłębnie, mogą dzielić się tym darem miłości z bliźnimi, którzy pielgrzymują 
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do wiecznej Ojczyzny na ziemi, jak również modlić się za dusze w czyśćcu, 

polecając wszystko wstawiennictwu świętych. 

 



 

 

Rozdział II 

 

Sposób przeżywania miłości Boga i bliźniego w życiu 

modlitewno-sakramentalnym 

 

Pismo Święte i Tradycja ukazują istotę modlitwy chrześcijańskiej. Jest nią 

„duchowe doświadczenie miłości Boga ku człowiekowi i angażująca całą 

osobowość odpowiedź człowieka na ten dar miłości”
101

. Modlitwa jest bardzo 

ważnym środkiem życia chrześcijańskiego. Nie może ona jednak być traktowana 

jako cel sam w sobie. Wierzący powinni pamiętać, że celem ludzkiego życia jest 

„zjednoczenie z Chrystusem przez wierne naśladowanie Go w pełnieniu woli 

Ojca, a przez to oddanie chwały Trójcy Przenajświętszej”
 102

.  

Miłość Boga i bliźniego ma bezpośredni związek z życiem modlitewno-  

-sakramentalnym. Domaga się modlitwy w intencji wszystkich ludzi i nie zna 

wyłączeń. Według biskupa Szelążka, miłość Boża „obficie rozlewa się na całą 

ludzkość”, na ubogich i bogatych, cnotliwych i ułomnych, na prostaczków  

i mędrców, na wiernych katolików i zaciętych wrogów Kościoła”
103

. Ciągłe 

wzrastanie w miłości domaga się dobrej modlitwy. We wszystkich potrzebach 

chrześcijanie zwracają się do Boga, który doskonale wie, jakich łask potrzebują. 

Działanie zewnętrzne, czyli zaangażowanie we wspólnotę i misję 

Kościoła, wypływało u wielu świętych z głębokiego życia modlitewno-

sakramentalnego. W niniejszym rozdziale podejmie się próbę odpowiedzi na 

pytanie: Jak biskup Szelążek ukazuje sposób przeżywania miłości Boga  

i bliźniego w życiu modlitewno-sakramentalnym chrześcijan i jaki jest wpływ 

modlitwy na zaangażowanie się wierzących we wspólnotę i misję Kościoła? 
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2.1. W życiu modlitewnym 

 

Rozważania na temat przeżywania miłości Boga i bliźniego w życiu 

modlitewno-sakramentalnym, biskup Szelążek kieruje do ludzi różnych sfer,  

z różnym doświadczeniem duchowym. Przekazuje podstawowe zasady 

dotyczące pogłębiania życia modlitewnego. 

Kościół Katolicki zawsze zmierzał i zmierzać będzie do celu, jaki wskazał 

Jezus Chrystus. Jest nim zjednoczenie człowieka z Bogiem
104

. Modlitwa jest 

obowiązkiem naturalnym chrześcijanina. Jest warunkiem osiągnięcia celu 

ostatecznego człowieka
105

. Ks. biskup odwołuje się do św. Alfonsa, który 

zauważa, że człowieka można nazwać świątobliwym, w takim stopniu, w jakim 

się modli. Jaka jest modlitwa, takie życie człowieka. Życie duchowe wypływa  

z modlitwy. Autor kazań kieruje do każdego ze słuchających zachętę do 

zastanowienia się nad własnym życiem modlitewnym. Sugeruje: „Zapytaj swej 

modlitwy. Popatrz na modlitwę swoją”
106

. Nie jest ona „pustym aktem 

myślowym”, lecz „dziełem twórczym”, „kluczem do skarbnicy Bożej”, z której 

Opatrzność Boża pozwala czerpać obficie
107

. 

W modlitwie kaznodzieja rozróżnia trzy elementy: „1) źródło, skąd płynie 

wartość naszych modlitw; 2) osoby, za które modlić się mamy; 3) ten, do kogo 

zasyłamy modlitwy, – a żadna z tych rzeczy bez udziału braterskiej  miłości jest 

niemożliwą”
 108

. Nawiązując do słów św. Pawła, biskup łucki podkreśla, że sam 

Duch Święty jest źródłem naszych modlitw. Modlitwy stają się miłymi Bogu, 

gdy są zaniesione przez Ducha Świętego (por. 1 Kor 12,3). Duch Święty „rozpala 
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miłością społeczność chrześcijan”
 109

. Autor zachęca, aby modlić się z braćmi  

i za braci oraz wzorować się na modlitwie, której nauczył Jezus Chrystus: „Ojcze 

nasz, któryś jest w niebie”. Wypowiadając tę modlitwę, stanowimy jedno  

z Kościołem i na jeden ołtarz mamy zwrócić oczy. Jednak najsilniejszym węzłem 

jedności ma być miłość braterska
110

. Odwołuje się do słów św. Jana, że w wielu 

sytuacjach modlitwa jest wysłuchana inaczej, niż człowiek sobie wyobraża (por. 

J 14,13; J 16,24). Człowiek prosi o rzeczy, które wydają mu się dobre, ale Pan 

Bóg wie, że ostatecznie będą dla niego szkodliwe i wtedy daje mu inną łaskę
111

. 

Chrześcijanin, egzystując w realiach codziennego życia, powinien swe 

serce odrywać od świata. Zwracając się do wiernych, Ks. biskup, ostrzega ich: 

„Jeżeli więc [my] chrześcijanie oddajemy się miłości tego świata, jeżeli nie 

żyjemy jak odłączeni od świata – gubimy już łaskę i główną cechę 

chrystianizmu”
 112

.  Wierzący powinien z Chrystusem rozważać rzeczy znikome  

i wieczne, czyli trwałe oraz gorąco prosić o udzielenie potrzebnych łask. Przede 

wszystkim jednak człowiek powinien pamiętać, że „miłość Boża uprzedza gniew 

Boży (...) i codziennie uprzedza nasza poprawę”
113

.  

Najważniejsze uczucia czystej miłości nie pochodzą od samych ludzi, lecz 

od Ducha Świętego i tę miłość daje On Jezusowi w darze. Jednak nie tylko 

uczucia miłości są ważne, starać się trzeba „o płomienie miłości”. Tylko 

autentyczna miłość spala pozostałości grzechu. Odpowiadając na pytanie, co 

zrobić, aby zdobyć się na taką miłość, nasz Autor twierdzi, że trzeba jak 

najczęściej łączyć się myślą z Bogiem
114

. Uczucia miłości, które budzą się  

w sercach do ludzi, należy oczyszczać, „przelewać w modlitwie na ich intencje”
 

115
. Osoby, za które się modlimy, nie muszą nawet o tym wiedzieć. Odwołuje się 

do przykładu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która gorąco modliła się za osoby, 

z którymi łączyły ją uczucia miłości. 
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W myśl Ewangelii, należy modlić się za wszystkich braci w Chrystusie,  

a Bogu miła jest modlitwa serca pokornego (Mt 5, 42- 48; 1 Tm 2,1). Autor 

cytuje świętego Jana od Krzyża, który stwierdza, że miłość czyni człowieka 

pokornym
116

. Modlitwa człowieka pokornego, „to są jakby silne strzały w stronę 

niebios ”, a „o ileż silniejsze są strzały miłości ”. Te «strzały» „z serca 

zapalonego Miłością Bożą idą prosto do Boga ”
117

. Kaznodzieja zachęca do 

naśladowania przykładu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i daje radę człowiekowi, 

który chce mieć Boga w sercu, żeby żył miłością, którą Bóg go obdarza. Nazywa 

ją „bronią niezwyciężoną” i zachęca, by wszystkie czyny zamienić na tę „broń”, 

która jest miłością, zbudowaną na pokorze serca bezinteresownego
118

. 

Bardzo ważną, godną naśladowania praktyką, jest modlitwa za braci, na 

których się gniewamy. Z miłości do Boga należy podjąć akt pojednania z nimi. 

Wszystkie „drobne pokusy podejrzenia, próżności, niechęci względem bliźnich”, 

które nasyła zły duch można pokonać „krótkim aktem miłości” i wzgardą do jego 

podstępów
119

. Omawiając wewnętrzną zawiść, niechęć do jednej lub wielu osób, 

nasz Autor zachęca do zachowania miłości braterskiej. Przypomina, że tylko 

miłość uskuteczni prośbę, którą zanosimy w intencji bliźnich
120

. 

Nawiązuje do nauczania papieża – Piusa XI, który wskazał skuteczny 

środek przeciwko prześladowaniu ze strony bolszewików – jest nim wspólna 

modlitwa całego Kościoła
121

. Nazywa ją „wałem obronnym”, który broni przed 

różnego rodzaju nieszczęściami. Podkreśla, że modlitwa nie może być 

skierowana przeciwko człowiekowi, lecz przeciwko zbrodniom, terrorowi, 

niesprawiedliwości czy bezbożności. Trzeba się modlić za tych, którzy cierpią od 

innych, jak również za krzywdzicieli, do których Chrystus kieruje słowa: „Ojcze, 

odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). W takim postępowaniu 

„ujawnia się charakter modlitwy, jako narzędzia miłości, nie zaś nienawiści”. 

Przykładem modlitwy, przynoszącej dobre owoce była prośba dobrego łotra  
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i jego nawrócenie na krzyżu. Modlitwy św. Teresy z Lisieux, skierowane do 

Jezusa, sprawiły, że pewien przestępca w ostatniej chwili swego życia nawrócił 

się do Boga. Modlitwa za nieprzyjaciół przemienia osobę modlącą się i oddala od 

niej niechęć do aktu przebaczenia. Pozwala w nowym świetle spojrzeć na czyny 

innych ludzi
122

.  

Pisma biskupa Szelążka są przeniknięte duchem serdeczności i przyjaźni 

chrześcijańskiej w stosunku do braci kapłanów, jak i do wiernych diecezji. 

Wyznaje, że jego modlitwa nieustannie towarzyszy im wszystkim, tym samym 

daje przykład miłości chrześcijańskiej. Zwraca się z wezwaniem słowami 

samego Zbawiciela: „Zawsze modlić się trzeba, a nigdy nie ustawać”(Łk 18, 1). 

Wielką wartość modlitwy ujmuje w słowach: „bez modlitwy nie ma 

błogosławieństwa Bożego w pracy i postępu w doskonałości. Tylko modlitwą 

można zapewnić zwycięstwo sprawie Bożej”.
 123

 

Uważa, że miłość Boża ożywia modlitwę i czyni ją „nową co do treści”
 

124
. „Płomienną miłość” można rozpalić w sercu przez odprawianie medytacji  

i wznoszenie umysłu
 125

. Zachęca do otwierania się na działanie Boże. Opisuje 

swoje osobiste przeżycie modlitwy dziękczynnej po Mszy świętej: 

„Zrozumiałem i odczułem, że Miłość Boża w duszy już się realizuje, gdy dusza 

zespala się z Chrystusem, mieszkającym w niej. Było w dziękczynieniu (...) 

uczucie – wyobrażenie pocałunku Pana Jezusa. (...). Złożenie ślubu, że 

przebaczam wszystkim, którzy mi krzywdę jakąkolwiek wyrządzają. Wszystkim 

(...)”
126

. Rezultatem przebaczenia są nowe doświadczenia modlitewne. Nasz 

Autor wspomina, że następnego dnia uczynił akt zupełnego poddania się woli 

Bożej i prosi, aby sam Bóg decydował w nim
127

. Postęp w modlitwie przejawia 

się między innymi w tym, że pod wpływem miłości Bożej, człowiek kieruje się 

ku rzeczom wyższym. 
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Korespondując często z różnymi osobami, niemal w każdym liście biskup 

Szelążek dziękuje adresatom za modlitwy w jego intencji. Odkrywa, że 

otrzymywane i wysyłane listy powinny być wyrazem miłości
128

. W jednej  

z odpowiedzi na życzenia, pisze: „Z głębi serca dziękuję i proszę Boga, aby 

raczył ten objaw prawdziwej miłości swą przeogromną łaską nagrodzić”
129

. 

Stanowią one niezmierną wartość i muszą zaważyć na losach jego życia
130

.  

W dziękczynnej modlitwie osobistej i w czasie sprawowania Najświętszej 

Ofiary, gorąco poleca Bogu znane Mu osoby
131

. Uważa, że modlitwa jest 

najszczerszym objawem miłości do osoby, za którą się modlimy. Sprowadza ona 

błogosławieństwo na osobę, która się modli i na osobę, za którą się modlą
132

. 

Nawiązanie dialogu z Bogiem pomaga chrześcijaninowi otworzyć się na 

miłość, którą mu ofiaruje Bóg. Doświadczając tej prawdziwej miłości, wierzący 

pragnie obdarzyć nią innych. 

 

 

2.2. W życiu sakramentalnym 

 

Od początku chrześcijaństwa spotykamy się z udzielaniem sakramentów 

świętych. Świadczą o tym pisma Nowego Testamentu i dzieła Ojców Kościoła. 

Syntezę nauki o sakramentach znajdujemy dopiero w kanonach siódmej sesji 

soboru Trydenckiego
133

. Kościół uczy, że Eucharystia jest jednym  

z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego wraz z sakramentem Pokuty. 

Pomaga człowiekowi w walce ze złem i przygotowuje go do życia wiecznego. 
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Sakrament jest spotkaniem człowieka z Bogiem, który uświęca i daje 

człowiekowi wzrastać w wierze, nadziei i miłości
134

. 

Biskup Szelążek przypomina, że „centralną prawdą” Kościoła 

katolickiego jest dogmat „o rzeczywistej obecności” Jezusa w Eucharystii. Pan 

Jezus „nie tylko jest obecny w Kościele duchowo”, a przede wszystkim jest 

obecny „z ciałem, duszą i bóstwem w Najświętszym Sakramencie ”. Nawiązuje 

do fragmentu z Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus zapowiada, że da 

nam Chleb z nieba i zapewnia, że kto ten Chleb będzie spożywać, będzie żył na 

wieki (por. J 6, 57-59)
 135

. Zwracając się do wiernych, nasz Autor zachęca, by 

razem z Piotrem apostołem wyznawać Bóstwo Jezusa Chrystusa i objawioną 

prawdę o Jego obecności w Najświętszym Sakramencie. Jezusa nie widzimy, 

ukryte jest nie tylko Jego Bóstwo, ale i Człowieczeństwo
136

. „Lecz ponad 

wszystko widoczna jest miłość Pana Jezusa w Eucharystii. Stąd nazywa się 

«Sakramentem Miłości»”
 137

. Człowiek, który wierzy i kocha Boga, nie może 

długo wytrzymać bez tego kogo miłuje – Jezusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie
138

. 

Cytując św. Pawła: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”(Ga 2,20), 

biskup Szelążek wyjaśnia, czym jest życie nadprzyrodzone. Ze słowami św. 

Pawła porównuje słowa św. Piotra: „A otrzymał najsławniejszy dar, przez który 

stajemy się uczestnikami Bożej natury” i dostrzega w tych słowach 

podobieństwo, ponieważ każdy człowiek może dostąpić uczestnictwa dzięki 

łasce Bożej w Boskiej naturze. To „życie nadnaturalne ” – jest darem Boga.  

I właśnie dlatego, by udzielić człowiekowi uczestnictwa w swej Boskiej naturze, 

Jezus pozostał w Najświętszym Sakramencie
139

. Teologowie współcześni 
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 Tenże, Chrystus centrum życia, (Zajmowało umysły ludzi pytanie), [b.m.r.w.], rps kaz., s. 1. 
138

 Tenże, Zadanie nasze na rok nowy, ŻK 5 (1934) nr 1, s. 2. 
139

 Zob. Tenże, Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w Pułtusku, 2 VI 1936, MPP 

31(1936) nr 9, s.414. 
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potwierdzają, że owocem Eucharystii jest podtrzymanie życia nadprzyrodzonego, 

a do jego istoty należy miłość Boga i bliźniego
140

. 

Nasz Autor zachęca słuchających do rozważań szóstego rozdziału 

Ewangelii według św. Jana, w którym jest zawarta nauka o Eucharystii
141

. Idąc 

za ogólnym zaleceniem soboru Trydenckiego
142

, akcentuje potrzebę częstego  

i godziwego przyjmowania Komunii Świętej, jak to miało miejsce w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa. Bez tego warunku osoba nie osiągnie życia 

nadprzyrodzonego. Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii „wyciska na 

człowieku specjalne piętno”. Tylko w Jezusie Eucharystycznym człowiek 

zdobywa „podniosłość myśli, czystość serca, moc charakteru, i moc poświęcenia 

się w miłości dla dobra bliźniego”
 143

. 

W pismach biskupa Szelążka odczytujemy podstawową prawdę, że Jezus 

chciał pozostać w Kościele w postaci sakramentalnej. Zbawiciel zostawił po 

sobie pamiątkę Swojej „miłości, którą umiłował nas aż «do końca»”(KKK 1380). 

Chrystus już od wieków mieszka w kościołach „jak więzień miłości”
144

. 

Zaprasza On wszystkich: bogatych i biednych, sprawiedliwych i grzeszników, 

strapionych i cierpiących, smutnych i odepchniętych, woła do nich  

z Tabernakulum, „pełen litości, miłosierdzia i miłości ”
145

.  

Jezus, cierpiąc mękę krzyżową, był jednocześnie kapłanem i ofiarą (zob. 

MD 56-57). Autor cytuje św. Augustyna, który zauważa, że Chrystus złożył 

ofiarę sam dobrowolnie i tym samym „okazał władzę Bożą nad duszą i ciałem, 

które w swej osobie zjednoczył”
146

. Sam Chrystus kapłanom dał władzę, żeby tę 

ofiarę spełniali, aż do skończenia świata, mówiąc: „To czyńcie na moją 
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 A. Zwoliński, dz. cyt., s. 56. 
141

 Zob. W. Granat, Sakramenty Święte, Lublin 1966, cz. 2, s. 232-233. 
142

 Ogólne zalecenie Soboru Trydenckiego brzmi: „Te więc tajemnice ciała i krwi Jego (Chrystusa) niech 

[wierni] przyjmują z taką pobożnością duszy i uwielbieniem, żeby ten chleb nadprzyrodzony (Mt 

6,11) mogli często przyjmować” . BF VII 293. 
143

 Tenże, , Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w Pułtusku, 2 VI 1936, MPP 31(1936) nr 

9, s. 415. 
144

 Tenże, [O Bożej obecności], (Nad wielkimi drzwiami), [b.m.r.], rps kaz., s. 1. 
145

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

ADSZ Ab 4, s.7. Jako dopełnienie można przytoczyć myśl świętego Augustyna, który uświadamiając 

sobie, że Eucharystia tworzy Kościół, woła: „O sakramencie pobożności! O znaku jedności! O więzi 

miłości!”. – A. Zwoliński, dz. cyt., s. 58. 
146

 Tenże, Sancitas [O kapłaństwie], („Niejednokrotnie zachęcano nas ”), [b.m.r.], rps kaz., s. 6. 
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pamiątkę” (Łk 22,19)
 
(zob. MD 46)

147
. Kapłan modli się, wymawiając słowa 

samego Chrystusa: „To jest bowiem Ciało moje” (Łk 22, 19) i w tej chwili sam 

Bóg zstępuje na ręce kapłana i ten głos z „tysiąca piersi wywołuje głos 

powitania, uwielbienia i czci oraz miłości”
 148

. Kapłan ma za przyjaciela Jezusa 

Chrystusa i sam Chrystus obdarza go „oznakami miłości wprost nieskończonej. 

On Ci udzielił (...) – pisze nasz Autor – władzy nauczania, uświęcania ludu przez 

administrowanie sakramentów św., rozgrzeszania, a przez to otwierania bram 

niebieskich, przemienienia chleba i wina w Jego Ciało i Krew Przenajświętszą 

podczas ofiary Mszy św. i udzielenia Komunii św. duszom miłującym”
149

. 

Kapłan ma władzę nad Ciałem rzeczywistym Chrystusa i nad Ciałem Jego 

mistycznym – nad zgromadzeniem wiernych w Kościele katolickim
150

. 

Eucharystia zajmuje centralne miejsce w życiu chrześcijańskim (por. MD 

55). Wszystkie Kongresy Eucharystyczne poświęcają Jej wiele uwagi. Podobnie 

było w Wiedniu w 1912 roku. Według relacji biskupa Szelążka, który był 

uczestnikiem: Przed Najświętszym Sakramentem byli obecni chrześcijanie 

różnych narodowości: „obok Niemców w braterskim uczuciu stali Francuzi, 

obok Polaków – Rusini (...), negr czy chińczyk jednako jak europejczyk ciążył 

swą duszą do tego «Słońca», które ma jedno dla wszystkich ciepło miłości”
151

. 

Autor miał takie odczucie, jakby przebywał w jednej braterskiej rodzinie, która 

pomimo odmienności języków i różnorodności „darów i powołań”, była 

skupiona wokół Stołu Eucharystycznego
152

. Bez miłości braterskiej nie można 

brać pełnego udziału w Eucharystii, która jest „Sakramentem Miłości”. Ona 

zrodziła się z miłości Chrystusa i uczy miłości, stanowi źródło miłości, będącej 

sednem chrześcijaństwa. Nadaje życiu duchowemu wymiar eklezjotwórczy
153

. 
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 Tamże, s. 6. 
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 Tamże, s. 7. 
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 Tenże, List do księdza Proboszcza, 8 VI 1942, rps, AGCST sygn. APSZ A25, s. 1. 
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151

 Tenże, Wrażenia doznane na Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu 12-15 września 1912 roku, MPP 

7(1912) nr 10, s. 257. 
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 M. Chmielewski, dz. cyt., s. 134. 
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Eucharystia gromadzi chrześcijan dla oddania czci Najświętszemu Sakramentowi 

„w kornym wyznaniu swej wiary, miłości, i ufności”
154

. 

Chrześcijanin, pragnący przystępować do Stołu Pańskiego, powinien jak 

najczęściej korzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania. Przed przystąpieniem 

do tego Sakramentu, ma on wypełnić pewne warunki. Jednym z nich jest żal za 

grzechy. Autor kazań, omawiając żal za grzechy, nawiązuje do Soboru 

Trydenckiego i rozważa, że jest „to boleść duszy, obrzydzenie sobie grzechów, 

jako obrazy Pana Boga ”. Pisze dalej, że boleść według św. Augustyna łączy się 

z miłością. Ta miłość jest podwójna. Pierwsza – ziemska, która miłuje dobra 

ziemskie i myli się człowiek, który na niej poprzestaje. Druga płynie z odrazy do 

grzechu. Są ludzie, którzy chcą „oczyścić swe sumienia przez sakrament Pokuty  

i dlatego chcą poznać cechy doskonałego żalu”
155

.  

Jeżeli żałujemy za grzechy tylko „z pobudki ziemskiej, naturalnej”, 

wyjaśnia Autor, to ten żal jest „naturalny”. Nie wystarcza on do świętej pokuty. 

Porównuje taki żal do żalu każdego zbrodniarza, który „schwytany na złym 

uczynku, cierpi jego następstwa”. Nawiązuje do nauki Ojców Kościoła, którzy 

twierdzą, że boleść, którą w Ogrójcu Jezus cierpiał, „płynęła (...) z odrazy (...) do 

grzechu (...) – z miłości do Ojca niebieskiego, którego grzech obraża. Taki żal 

nazywamy nadnaturalnym”
156

. 

Źródłem prawdziwego żalu i zakorzenia się w miłości Boga jest miłość
157

. 

„Ma ona rożne stopnie; możemy miłować Boga dla szczęścia wiekuistego, (...) 

serce swoje dzielimy między siebie i Boga, (...), stąd żal za grzechy przy takiej 

miłości Boga, nie może być doskonałym ”
158

. Teologowie nazywają taki żal 

„attritio”, wystarcza on do uzyskania odpuszczenia grzechów w sakramencie 
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 A. P. Szelążek, Wrażenia doznane na Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu 12-15 września 1912 

roku, MPP 7(1912) nr 10, s. 259. 
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 Tenże, [Żal za grzechy], („Dziwną istotą jest człowiek”), [b.m.r.], rps kaz., s.5. 
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 Tamże, s. 6. 
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 W tym miejscu można przytoczyć myśl St. T. Zarzyckiego o św. Franciszku Salezym. Jest ona bardzo 

podobna do myśli Biskupa Szelążka: „Pragnąc pobudzić tych, którzy przystępują do sakramentu 

pokuty, do żalu doskonałego, Salezy akcentuje potrzebę kierowania się w akcie skruchy motywem 

miłości Bożej, choć przyjmuje zarazem, że do uzyskania łaski sakramentalnej dysponuje człowieka 

także żal niedoskonały, pochodzący z takich motywów, jak bojaźń Boża, świadomość szkodliwości 

grzechu i obawa przed karą”. – St. T. Zarzycki, Rozwój życia duchowego i efektywność, Lublin 2008, 

s. 288. 
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 Tenże, [Żal za grzechy], („Dziwna istotą jest człowiek”), [b.m.r.], rps kaz.,, s. 7. 
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Pokuty
159

. O tak zwanym żalu powszechnym można mówić tylko wtedy, gdy 

osoba odczuwa wzgardę wobec wszystkich grzechów
160

. 

Rodzi się tu pytanie: czym jest miłość doskonała? Podejmując to 

zagadnienie, biskup Szelążek mówi o ludziach, którzy żałują za grzech nie tylko 

z powodu utraty nieba, ale z powodu „niewierności względem najlepszego 

Przyjaciela, Dobroczyńcy, Ojca”. Wyrazem idealnej miłości dwóch osób nie jest 

szukanie własnego zadowolenia, ale poszukiwanie „we wszystkim woli 

Umiłowanego”. Miłość Boża „czysta bez podziału jest podstawą żalu 

doskonałego – contritio”. Taki żal gładzi grzechy już przed sakramentem 

Pokuty
161

. Nie może on być tylko aktem zewnętrznym, musi być odczuwany  

w sercu. Prawdziwemu żalowi za grzechy nie muszą towarzyszyć łzy, ale są one 

często z nim złączone. W celu lepszego wyjaśnienia istoty żalu, nasz Autor 

porównuje łzy Judasza ze słowami dobrego łotra na krzyżu, który otrzymał od 

Boga łaskę świętości 
162

. Autentycznie żałował za grzechy, zaś Judasz nie 

wykazał żadnej skruchy.  

Kiedy człowiek grzeszy, lekceważy wolę samego Boga, zaprzecza, że Bóg 

jest najbardziej godny miłości i traci łaskę uświęcającą
 163

. Bóg stosuje wobec 

osób grzeszących następującą zasadę: „Nie chcę śmierci grzesznika, ale żeby 

nawrócił się z drogi swej i żył” (Ez 18,23)
164

.  W tym kontekście Biskup zadaje 

pytanie: czy człowiek odpowiada na tę miłość, czy nie odkłada pokuty aż do 

śmierci? Porusza też kwestię świadomego oddalenia się ludzi od Boga przez 

grzech. Skutkiem takiego wyboru jest z jednej strony - liczenie na Miłosierdzie 

Boże, z drugiej zaś – świadome trwanie w grzechu. Prowadzi to do „dozgonnej 

niepokuty”
165

. Zdaniem Autora, niebezpieczeństwo odkładania pokuty aż do 
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 Zob. W. Granat, Sakramenty Święte, Lublin 1966, cz. 2, s. 232-233. 
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 Tamże, s. 9. 
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 Zob. Tamże, s. 232-233. 
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śmierci niesie ze sobą „wyrok potępienia wiekuistego na siebie”
166

. Kto 

natomiast dostrzega swoją winę i zwraca się do Boga, może być pewien 

zbawienia. Przykładem jest spotkanie Ojca z marnotrawnym synem (Łk 15, 11-

32). 

Z analizy pism biskupa Szelążka wynika, że był on głęboko przejęty 

troską o zbawienie każdego człowieka, a szczególnie o duchowieństwo  

i wiernych, powierzonej Mu diecezji. Kazania i listy poświęca duchowieństwu  

i diecezjanom. Przypomina katolikom o obowiązku modlitwy, która jest 

konieczna do zbawienia. 

 

 

2.3. W zaangażowaniu się we wspólnotę i misję Kościoła 

 

Kościół, założony przez Chrystusa i zjednoczony w Duchu Świętym, 

pochodzi z miłości Ojca i ma cel zbawczy i eschatologiczny, który może być 

osiągnięty w pełni jedynie w przyszłym świecie. Jest złożony z ludzi, którzy są 

powołani do utworzenia „rodziny dzieci Bożych” (KK 40). Potrzebę 

zaangażowania się we wspólnotę i misję Kościoła doskonale rozumiał Ks. biskup 

Adolf Piotr Szelążek. Szczególnym szacunkiem i miłością darzył osobę 

namiestnika Chrystusowego – Piusa XI
167

. Znał On naród polski i gorąco go 

kochał. Biskup nazwał papieża „Wielkim Miłośnikiem Ojczyzny”
 168

. Pius XI  

w pięćdziesiątą rocznicę swoich święceń kapłańskich, w roku jubileuszowym 

1929, nawoływał Lud Boży do gorącej modlitwy, pokuty i głębszego 

zjednoczenia z Bogiem
169

. „Z całej pełni kochającego serca pragnie, by jego 

dziękczynne modły zjednoczyły się z gorącą modlitwą, duchową radością  

i większym uświęceniem jego synów”
170

. Zachęcał duchowieństwo i diecezjan 

do modlitwy za papieża Piusa XI na różnych etapach jego posługi pasterskiej 
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 Tamże, s. 8. 
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 Zob. Tenże, List Pasterski o pobycie na audiencji u Ojca św. Piusa XI, MDŁ 8(1933),nr 9-12, s. 349-

352; por. E. Kard. Pacelli, Ojciec święty do Episkopatu Polskiego, MDŁ (1935) nr 8, s. 221. 
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 A. P. Szelążek, Orędzie nr 990 po zgonie papieża Piusa XI, Łuck , 10 II 1939, MDŁ 14(1939), nr 2, 

s.52. 
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 Tenże, Zarządzenie w sprawie 50- lecia kapłaństwa Piusa XI, 19 II 1929, MDŁ 4(1929) nr 2, s. 64-65. 
170

 Tamże, s. 63-64. 
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Kościołowi aż do śmierci
171

.Uświadamiał duchowieństwu i wiernym, że ich 

modlitwy „o wybór Najwyższego Pasterza Kościoła wedle Serca Jezusowego” 

mają towarzyszyć modlitwie całego Kościoła Chrystusowego
172

. Modlitwy  

w diecezji nie ustawały aż do wyboru nowego papieża Piusa XII. W dzień 

koronacji, biskup łucki zwraca się do duchowieństwa i wiernych: „Podczas 

nabożeństwa ma być odczytane po Ewangelii św. wiernym z ambony dzisiejsze 

nasze orędzie z dodaniem kazania o prymacie papieskim i o obowiązku pełnej 

oddania i miłości synowskiej wierności dla Stolicy Apostolskiej”
173

. Ponadto 

prosi, by każdy kapłan, co miesiąc ofiarował „na intencje Ojca świętego 

przynajmniej jedną Mszę świętą, – a w odmawianiu brewiarza i innych modlitw 

– najgoręcej, stale włączał intencje wstawiennictwa za Ojca świętego”
174

. 

Zaangażowanie się we wspólnotę i misję Kościoła jest zadaniem nie tylko 

papieża, biskupów i kapłanów, ale także osób świeckich. Mają oni obowiązek nie 

tylko „przepajać świat duchem chrześcijańskim, lecz są też powołani i do tego, 

aby we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa”(KK 

43). Będąc posłuszni Stolicy Apostolskiej, swojemu biskupowi, kapłanom, mają 

współpracować w dziele zbawienia
175

. Rola świeckich w Kościele była 

wyakcentowana, zdaniem biskupa Szelążka, przez Piusa X, Piusa XI i Piusa XII. 

Im możemy zawdzięczać powstanie wielkiego Dzieła – Akcji Katolickiej
176

, 

której celem było uczestnictwo świeckich w apostolstwie hierarchii Kościoła
 177

. 

Pius XI podaje główne obowiązki. Pierwszym z nich jest miłość Boga  
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i bliźniego. Nie może chrześcijanin kochać Boga i bliźniego „i pozostawać 

obojętnym wobec takiego zniszczenia dusz: byłoby to bezwstydnym egoizmem 

duchowym”. Drugim ważnym obowiązkiem jest miłość do Ojczyzny, jako 

bardzo pomocny środek, „którym posługuje się Kościół, aby dostarczać narodom 

wszelkiego rodzaju dobrodziejstw”
178

. Trzecim obowiązkiem, na który kładą 

nacisk papieże Pius X i Pius XI jest posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej. 

Biskup Szelążek wszystkie, opisane wyżej zalecenia Ojca świętego, stara 

się wprowadzić w życie w swojej diecezji. Pragnie w niej utworzyć Akcję 

Katolicką
179

, by w ten sposób zaangażować katolików świeckich w odrodzenie 

Kościoła na Wołyniu. Podjęcie tej wzniosłej misji Kościoła przyczyni się także 

do obrony społeczeństwa przed bezbożnictwem i sekciarstwem 
180

. Wspomniane 

zadania są możliwe do zrealizowania przez gorliwe zaangażowanie się 

duchowieństwa
181

. Według Biskupa, kapłan ma być przykładem dla katolików
182

. 

Wierzy, że przez zrealizowanie wskazań Stolicy Apostolskiej
183

, odnośnie 

organizacji Akcji Katolickiej w diecezji łuckiej, ujawni się stopień gorliwości 

kapłańskiej i pasterskiej duchowieństwa. Akcentuje, iż w życiu kapłana 

najważniejsza jest miłość Boża. „Tą mocą, która nas do służby Bożej przykuła na 

zawsze jest miłość Boża bez miary i ograniczenia dla Boga”
 184

. Jest to możliwe, 

kiedy duchowieństwo będzie zjednoczone „jedną myślą, duszą i sercem –  

w Sercu Chrystusowym”. Wówczas wnosić będzie „ducha jedności i miłości (...) 

w szeregi wiernych”
 185

. 

Biskup łucki widział potrzebę zaangażowania we wspólnotę i misję 

Kościoła różnych grup i warstw społecznych. Zorganizował pierwszy szczebel 
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 Tamże, s. 198. 
179

 Zob. Tenże, Wskazania Arcypasterza w sprawie Diecezjalnej Akcji Katolickiej, MDŁ 14(1939) nr 5,  
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180

 Tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, MDŁ 10(1935) nr 3-4, s. 34. 
181

 Biskup Szelążek pisze, że Duchowieństwo nie tylko ma być posłuszne wymaganiom Prawa 

kanonicznego wymaga, ale „za tym głosem iść trzeba, jako za głosem Ojcowskim, z miłości i z tej 

także świadomości”, że Duch Święty przez Papieży wskazuje środki rozwoju życia duchowego. –

Tenże, Okólnik nr 222 w sprawie listu o zwalczaniu niewiary, Łuck, 2 II 1935, MDŁ 10(1935) nr 3-4, 

s. 71. 
182

 Tenże, List Pasterski o sposobie wprowadzenia w życie Akcji Katolickiej na terenie diecezji łuckiej, 

MDŁ 7 (1932) nr 4, s. 183-185. 
183

 Pius XI, Encyklika o Opatrzności Bożej, MDŁ 7 (1932) nr 12, s. 428. 
184

 A. P. Szelążek, List Pasterski o sposobie wprowadzenia w życie Akcji katolickiej na terenie diecezji 

Łuckiej, MDŁ 7 (1932) nr 4, s. 184. 
185

 Tamże, s. 185. 
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Akcji Katolickiej – Stowarzyszenie Mężczyzn i Kobiet
186

. Zezwolił na 

wykorzystanie w tym celu Asocjacji Nauki Chrześcijańskiej
187

, która według 

wskazań Ojca świętego, ma „stanowić tylko pomocniczą sferę” Akcji 

Katolickiej
188

. Organizacja ta miała służyć Kościołowi przez czynne apostolstwo 

„wśród tych, co powracają do jedności wiary w świętym Kościele 

Katolickim”
189

. Drugi szczebel stanowiły już istniejące w diecezji 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
190

, podzielone na Związki Młodzieży 

Męskiej i Żeńskiej
191

. Trzeci szczebel to Koła Studentów i Studentek
192

.  

Okólnikiem z dnia 3 lipca 1926 roku, biskup łucki wskazał szereg 

organizacji, które mają być powołane do życia w diecezji i wykorzystane  

w duszpasterstwie szkolnym. Jedną z nich była „Krucjata Eucharystyczna”, która 

miała za cel rozszerzanie czci do Jezusa Eucharystycznego w sercach dzieci  

i młodzieży. Krucjata Eucharystyczna dzieci była już wskazana przez Piusa X  

i Piusa XI. Obowiązkiem dzieci było apostołowanie modlitwą i dobrym 

przykładem. Przebywając w kościele, miały odznaczać się wzorowym 

zachowaniem i oddaniem gorącej czci Najświętszemu Sakramentowi. Podstawą 

duchowego kształtowania dziecka była miłość względem Pana Jezusa, miłość 

ofiarna, która „nadaje jej cechę rycerskiej tężyzny”
193

. Biskup, będąc 

człowiekiem głębokiej modlitwy, zachęcał wiernych diecezji do częstego 

przyjmowania Komunii świętej, ubolewał nad osłabieniem wiary i miłości. 
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 Zob. Tenże, Regulaminy dla kół mężczyzn i niewiast akcji katolickiej, Łuck, 25 IV 1932, MDŁ 7(1932) 

nr 4, s. 235. 
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188

 A. P. Szelążek, List Pasterski o sposobie wprowadzenia w życie Akcji katolickiej na terenie diecezji 

Łuckiej, MDŁ 7 (1932) nr 4, s. 173. 
189

 Tenże, Pismo z okazji II- go Zjazdu Delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia Mężów Diecezji 

Łuckiej, MDŁ 14(1939) nr 6, s. 332-333. 
190

 Pisząc do Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, Ojciec święty życzy katolickiej młodzieży, żeby 

„ukochała apostolstwo Chrystusowe i obronę wiary katolickiej, jako najwznioślejszy przejaw miłości 

(...) i (...) w czyn ciepły wciela jej zmienne formy (...) ”. – P. Gasparri, Ojciec święty o zadaniach 

Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, Watykan, 1 II 1929, MDŁ 4 (1929) nr 5, s. 220. 
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Polskiego, MDŁ (1935) nr 8, s. 221. 
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 Zob. Tenże, List Pasterski o sposobie wprowadzenia w życie Akcji katolickiej na terenie diecezji 
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193

 J. Bok, Przedszkole Akcji Katolickiej, MDŁ 5(1930) nr 12, s. 464. 
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Polecał duchowieństwu tłumaczenie z ambon nauk o Eucharystii
194

. 

Uważa, że szczególna troska o duchową stronę młodzieży, nie stanie na 

przeszkodzie w tworzeniu innych organizacji katolickich
195

. Oprócz zakonów, do 

których wstępowały osoby powołane, istniały i zawsze istnieć będą asocjacje, 

sodalicje, bractwa
196

, które wykonują różne zadania, a zarazem wszystkie dążą 

do rozwoju życia nadprzyrodzonego. Ich działalność wpływa na ożywienie wiary 

i pobożności katolików „w zakresie wszystkich dzieł miłosierdzia 

chrześcijańskiego”
197

.
 

 Zdaniem biskupa Szelążka, bractwa mają odegrać 

właściwą rolę i być dostosowane do potrzeb czasu
198

. Moc tych zrzeszeń polega 

na kierowaniu się miłością Boga i bliźniego; miłością, która jest niezwyciężoną  

i «potężną jak śmierć» (Pnp 8,6). Zrzeszenia Katolickie, tworzone przez Kościół, 

w większości noszą nazwę Bractw, lecz nie dla nazwy, ale „dla rzeczy samej 

zachowywać mamy uczucia najszczerszej bratniej miłości”
 199

. 

W tworzeniu Akcji Katolickiej biskup spotyka się z wielu trudnościami. 

Jedna z nich, to brak w wielu parafiach inteligencji katolickiej, a nawet warstwy 

bardziej uświadomionych katolików, którzy będą współpracować  

z duchowieństwem
200

. Jako środek proponuje organizowanie w diecezji Bractw,  

a szczególnie Bractwa Żywego Różańca
201

. Idąc za wskazaniami Piusa XI, 

zachęca do modlitwy różańcowej, gdyż nawet dusze oziębłe, rozważając 

tajemnice męki i śmierci Jezusa, mogą zapłonąć miłością. W encyklice  

o Różańcu świętym papież pisze: „Z owej bowiem Bożej miłości nie może nie 

zbudzić się naprawdę gorętsza miłość bliźniego, jeżeli się nabożnie rozważy, 
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 Sam papież Pius XI widział potrzebę tworzenia „Krucjaty Eucharystycznej”, powiedział, że Pan Jezus 
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(...), ile bólów wycierpiał Chrystus Pan (...)”
202 . 

Zakładając Bractwa, Żywego Różańca, biskup łucki odwołuje się do 

doświadczenia duchowieństwa z czasów niewoli i przypomina ich ważną rolę. 

Przyczyniły się one do rozwoju życia katolickiego, kiedy „przez serca ludzi 

przechodził wiew ożywczy, budząc je z religijnej martwoty, napawając miłością 

i uległością do Kościoła, zapalając pragnieniem czynnej miłości bliźniego”
 203

. 

Zauważa, że i w chwili obecnej Koła Żywego Różańca odgrywają bardzo ważną 

rolę. Wychowują spośród członków kółek elity katolickiej prawdziwych 

bojowników o ideały Chrystusowe
 204

. 

W trosce o rozwój duchowy Ludu Bożego, biskup Szelążek powołuje do 

życia w swojej diecezji Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, którego statut 

zatwierdza w 1930 roku. Bractwo miało na celu – głębsze poznanie religii 

chrześcijańskiej, nauczanie dzieci i młodzieży prawd wiary katolickiej, 

organizowanie rekolekcji, odczytów, otwieranie bibliotek, zaopatrywanie  

w czasopisma katolickie oraz współdziałanie z rodziną i szkołą
205

. 

 
Nowym zadaniem, które podjął było tworzenie Bractw różnych stanów 

społecznych, podejmujących oprócz dzieł pobożności zadania praktyczne
206

. 

Wzywa przedstawicieli różnych stanów, żeby „opasali całe społeczeństwo 

żywymi wieńcami Bractw”, które zamienią się „w najszczytniejsze więzy 

miłości bratniej, która naród cały zjednoczy do spełnienia szczytnych powołań 

dziejowych”
 207

. W swojej diecezji zatwierdza Statut Bractwa „Religijny 

Związek Ziemiaństwa dla Obrony Wiary i Moralności”. Poleca duchowieństwu 

rozważyć Statut i zachęca do zorganizowania takich Bractw w innych grupach 

społecznych i stanach – jak sędziowie, lekarze, technicy, kupcy, przemysłowcy
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208
. 

Niezmierną pociechę biskupowi Szelążkowi sprawiają wszystkie wysiłki 

duchowieństwa, które służą rozwojowi Akcji Katolickiej w całej diecezji. 

Odbywają się kursy dla duchowieństwa i ludzi świeckich na terenie diecezji 

łuckiej: w Lubomlu, Kowlu, Włodzimierzu, Dubnie i innych miastach
, 

omawiające zadania katolików w świecie
209

. Jego pragnieniem było, by 

członkowie Akcji Katolickiej byli w świecie apostołami sprawy Bożej, aby  

w miarę zdobywania gorliwej miłości ku Kościołowi, usilniej pragnęli 

współdziałać z duchowieństwem w dziele rozszerzania i utrwalania Królestwa 

Jezusa Chrystusa
 210

.  

W ciągu kilku lat, dzięki owocnej pracy biskupa Szelążka, znacznie 

rozwinęły się w diecezji Stowarzyszenia Młodzieży. Powstały centrale 

Stowarzyszeń Mężów i Kobiet, parafialne Akcje Katolickie. Działo się to  

w okresie rozpowszechniania „Życia Katolickiego”
 211

. Nasz Autor, pośród pism 

religijnych, w diecezji na pierwszym miejscu wskazywał – „Życie Katolickie”. 

Twierdził, że słowo drukowane jest najpotężniejszym środkiem Akcji 

Katolickiej. Wzywał duchowieństwo do omówienia w swoich parafiach potrzeby 

prenumerowania „Życia katolickiego”
 212

, mówiąc: „Ono jest własnością nas 

wszystkich – wszystkich kapłanów i katolików Diecezji Łuckiej. Jest to 

przynależność naszej wspólnej, diecezjalnej Rodziny Katolickiej”
 213

.  

Pomimo wzrastających szeregów apostołów świeckich, jak pisze biskup 

Szelążek, nie można zamknąć oczu na trudności, jakie stoją na przeszkodzie  

w wypełnieniu zadań Akcji Katolickiej w diecezji. Jedną z takich przeszkód jest 

to, że nie może normalnie rozwijać się bez „domu katolickiego”
 214

, w którym 
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powinna być biblioteka parafialna i świetlica dla młodzieży. Akcja Katolicka 

„(…) musi wyjść poza kościół, w przeciwnym razie nie osiągnie zbawiennych 

owoców”
 215

. Biskup zauważa, że w tworzeniu zrzeszeń trzeba dojść do tego, aby 

każda wieś miała swój ośrodek, w którym mogliby gromadzić się członkowie 

bractw w niedzielę i dni świąteczne na czytanie książek religijnych, 

zatwierdzonych przez Kościół, a przede wszystkim na wspólną modlitwę, która 

buduje i wzmacnia duchowo. Pragnie, aby wspólne spotkania „przyczyniały się 

do głębszego poznania wzniosłych prawd religii katolickiej i do zaprawienia 

dusz w wiernym pełnieniu przykazań Bożych i kościelnych”
216

. Zdaje sobie 

sprawę, że z różnych powodów nie wszyscy mogą należeć do Zrzeszeń Akcji 

Katolickiej lub do Bractw. Dlatego też pociesza tych, którzy nie należą do nich  

i mówi, żeby nie upadali na duchu, ponieważ „wchodzą (…) do szeregu tych 

promieni, które mają jedno ognisko za swój cel i w nim się wszystkie 

jednoczą”
217

. 

Biskup ostrzega duchowieństwo i diecezjan przed działaniem sekt, które 

odciągają słabych w wierze od wiary katolickiej. Obroną przed propagandą 

sekciarską, będzie gorliwa praca duchowieństwa
218

, jak też wspólna modlitwa 

członków Stowarzyszeń i Bractw, mająca na celu zapobieganie szerzeniu się zła 

moralnego
219

. Żeby wspomóc Akcję Katolicką, biskup Szelążek wzywa 

duchowieństwo do zorganizowania Komitetów Obrony Wiary, składających się  

z inteligencji katolickiej
220

. Zadaniem tych Komitetów będzie wprowadzenie  

w życie Organizacji Nauki Chrześcijańskiej, do której będą wchodzić gorliwe 

katoliczki; popieranie prasy katolickiej, w tym „Życia Katolickiego” i innych 

wydawnictw
221

. Kolejnym ważnym zadaniem Komitetów było otoczenie opieką 

istniejących organizacji: Stowarzyszenia Chrześcijańskiego i Narodowego 

Nauczycielstwa (sic!). Zdaniem biskupa Szelążka, organizacje te „umacniać 
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należy w miłości Bożej, w przywiązaniu do Kościoła Katolickiego tych 

wszystkich, którzy stoją na gruncie zasad Chrystusowych, a obojętnych – do tej 

miłości pociągać”
222

. Idąc za wskazaniami Ojca świętego, przywiązuje uwagę do 

ożywiania Diecezjalnego Stowarzyszenia Dobroczynności, któremu trzeba nadać 

charakter „wielkiej owocności”
223

 oraz  ożywienia Stowarzyszeń Młodzieży. 

Stąd też celem powyższych komitetów będzie „wyrobienie cnót chrześcijańskich 

i obywatelskich, wzmocnienie oświaty, – tworzenie dobrych katolików  

i Polaków”
 224

.  

Zaangażowanie się wiernych we wspólnotę i misję Kościoła, zdaniem ks. 

biskupa, polega na osobistej pracy duchowej, przejawiającej się w dążeniu do 

zjednoczenia z Bogiem, życiu w łasce Bożej
225

, modlitwie, która jest konieczna 

dla własnego zbawienia i szerzenia Królestwa Bożego w duszach ludzkich
226

. 

Przypomina, że nie człowiek tworzy „rezultat apostolskiej pracy”, a „pierwiastek 

Boży, który pracę apostolską przenika”
 227

. Chrześcijanin powinien w swoim 

życiu nauczyć się umiejętnie łączyć dwa wymiary – duchowy i czynny.  
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Trzeci rozdział 

 

Rola miłości w ewangelicznej przemianie świata 

 

Chrystus przyszedł na świat, aby dać przykład miłości. W przeciwieństwie 

do świata nie potępił On żadnego człowieka (por. J 12, 47). Sobór Watykański II 

akcentuje: „ Skoro Jezus, Syn Boży, okazał nam miłość swoją, dając swe życie 

za nas, nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie swoje daje za Niego i za 

swych braci” (por. 1 J 3,16; J 15,13) (KK 42). Do złożenia najwyższego 

świadectwa miłości wobec wszystkich ludzi, a zwłaszcza wobec prześladowców, 

powołani są nieliczni. Kościół wzywa każdego chrześcijanina do mężnego 

wyznawania Chrystusa wobec ludzi i pójścia za Nim drogą krzyża. Katolik 

powinien czuwać nad tym, aby przywiązanie do dóbr doczesnych „wbrew 

duchowi ewangelicznego ubóstwa”, nie przeszkodziło mu „w osiągnięciu 

doskonałej miłości”. Św. Paweł upomina: „Którzy używają świata tego, niech nie 

zatrzymują się w nim: przemija bowiem postać tego świata” (por.1 Kor 7, 13). 

Chrześcijanin, zgodnie z nakazem Chrystusa, powinien kochać wszystkich 

ludzi, nawet tych, którzy w sprawach społecznych, politycznych i religijnych 

inaczej myślą i postępują. Przykazanie miłości Chrystus rozciąga na wszystkich 

nieprzyjaciół (Mt 5, 43-44). Rodzą się tu pytania: czym jest miłość? Jakie są 

najważniejsze formy miłości bliźniego? Jak można troszczyć się o miłość w 

życiu społecznym: rodzinnym, zawodowym, politycznym?  
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3.1. Miłość domagająca się czynu 

 
Pan Jezus dał wierzącym przykład miłości Ojczyzny i bliźnich, która 

przejawiała się w czynach
228

. Ks. biskup pisze, że przyjście Syna Bożego na świat 

„spowodowało w woli człowieka i jego czynach przewrót”
229

. Naucza, że czyny 

chrześcijanina, łącząc się z czynami Chrystusa, mają wartość Jego czynów. 

Chrześcijanin przez uczestnictwo w zasługach Chrystusa, może ratować bliźnich. 

Przez przyjęcie Sakramentu odradza się życie duchowe człowieka wierzącego  

i następuje „zwiększenie łaski”
230

 . 

Biskup Szelążek zaznacza, że życie Trójcy Świętej w duszy nie jest 

działalnością bezczynną: „ Ojciec mój, aż dotąd działa i ja działam”(J 5,17). 

Chrześcijanin powinien współpracować z Bogiem, ponieważ jest stworzony do 

dobrych czynów (por. Ef 2,10)
231

. Dusza zjednoczona z Bogiem, staje się 

„lepszą, szlachetniejszą i doskonalszą” i wykonuje takie czynności, do których  

z natury nie jest zdolna. Taką postawę można zauważyć w postępowaniu ludzi 

cnotliwych. Wierni katolicy, którzy „wierzą w Boga, ufają Mu i miłują Go”, nie 

są zdolni tego wykonać bez Niego, ponieważ są to czynności Boskie i prowadzą 

dusze do osiągnięcia życia wiecznego
232

. Tylko wtedy chrześcijanin może 

dostąpić nieba, kiedy za życia stara się stworzyć niebo na ziemi. Istotą nieba jest 

zjednoczenie z Bogiem przez czystość duszy. „Lekarstwem” są sakramenty  

i uczynki pokutne. Zjednoczenie z Bogiem ma się realizować „przez jedność 

miłości z bliźnimi”
233

. Jeżeli chrześcijanin czyni wszystko dla Boga, wtedy 

bierze udział w naturze działania Bożego i jego aktywność będzie owocną  

i twórczą, podobną do działalności Jezusa (por. J 15,5; 5,17)
234

. Zdaniem biskupa 

Szelążka, człowiek zjednoczony z Bogiem jest w szczególny sposób uzdolniony 

                                                 
228

 Tenże, [Życie doczesne – nieskończoność], [b.m.], 1908, rps kaz., s. 19-20. 
229

 Tenże, Światłość świata, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 7. 
230

 Tamże, s. 7. 
231

 Tenże, [O Bożej ekonomii zbawienia], („Przedwieczne wyroki Stwórcy”), [b.m.r.], rps  kaz, s. 4. 
232

 Tenże, Na dzień Wielkiej Nocy, („Gdy już głos dzwonów”), Płock, 14 IV 1889, niedziela Palmowa, rps 

kaz., s. 6-7. 
233

Tenże, Niebo, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 1. 
234

 Zob. Tenże, Na Jubileusz 5O-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku 1931, („Wielkie 

są te godziny”), Łuck, 8 lipca 1931, rps kaz., s. 2. 
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do twórczej działalności (por. J 15,8)
235

. „Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją 

Ojczyznę, braci, gdy się kocha wszystko, co wielkie, dobre, piękne, - nosi się  

w swej duszy źródło działań, którego nic nie zdoła zniszczyć”
236

. 

W swoim działaniu chrześcijanin powinien kierować się wiarą, ponieważ ona 

uczy człowieka, co ma czynić, a czego unikać (por. Ps 118). Wierzący nie może 

oczekiwać zbawczego działania wiary, jeżeli nie zapali ją „ogień miłości”,  

o której mówi Pan Jezus (por. Łk 12). Te słowa wypowiedziane przez Jezusa 

dają do zrozumienia, że „ pochodnia wiary ma być złączona z miłością”
237

. Ma 

ona być w ręku chrześcijanina, aby mógł poznać, że wiara i miłość powinny 

objawiać się w jego uczynkach (Mt 5,16). Autor cytuje św. Fulgencjusza, który 

tłumaczy, czym są „pochodnie” dla chrześcijanina: „Pochodnie wyrażają wiarę  

i miłość chrześcijańską, gdy więc Pan każe trzymać zapalone pochodnie, żąda od 

nas abyśmy i żywą wiarą jaśnieli i uczynkami gorącej miłości płonęli”
238

. Autor 

pism odwołuje się do przykładu życia św. Jana Kantego, który miłość do Boga 

wyrażał pełniąc uczynki miłosierdzia
239

. 

Biskup łucki wyjaśnia wiernym, czym jest czyn doskonały. Jego przedmiot 

powinien być dobry, a sposób wykonania – doskonały, zaś intencja - czysta
240

. 

Przybliża również, jak chrześcijanin może udoskonalić swój czyn? Odwołuje się 

do nauki św. Tomasza o stopniach doskonałości, które święty określa „stopniami 

miłości”. Na pierwszym etapie drogi zjednoczenia z Bogiem – „początkowej 

miłości”, chrześcijanin będzie dokładał wszelkich starań, aby nie czynić nic 

złego osobie umiłowanej.  Przechodząc na drugi etap - „miłości postępującej”, 

osoba wierząca czyni dobro dla Boga i doskonali się w cnocie. Na trzecim etapie, 

który autor określa jako „miłość doskonałą”, osoba czyni wszystko dla Boga w 

                                                 
235

 Przykładem chrześcijanina twórczej działalności dla Biskupa Szelążka  był arcybiskup płocki 

Nowowiejski.-  Zob. Tamże, s. 8. 
236

Tenże, W jakim znaczeniu Chrystus jest życiem. [O działalności społecznej], [b.m.r.w.], rps konsp. kaz., s. 

2. 
237

 Zob. Tenże, Na Uroczystość św. Jana Kantego, („Żyjemy w oczekiwaniu śmierci”), Petersburg, 2 XI 

1982, rps kaz., s. 4. 
238

 Tamże, s. 5. 
239

 Zob. Tamże, s. 10. 
240

 Zob. Tenże, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, („Przyszłość, jaką będzie”), [b.m.r.], rps kaz., 

s. 2. 
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najczystszej intencji
241

. Wykonać taki czyn może tylko święty
242

. Ks. Biskup 

pisze, że jedynym źródłem czynu doskonałego jest miłość. „Miłość Boża, która 

uszczęśliwia duszę jest w pełnym znaczeniu miłością!”
243

. Człowiek, który nie 

zapalił się miłością Chrystusową, rozumie, czym są „czyny heroiczne”, ale 

trzyma się swojego obowiązku. 

 W prawdziwej miłości większe znaczenie mają czyny, aniżeli słowa
244

. Na 

podstawie wykonywanych dzieł można wnioskować o jakości modlitwy
245

. 

Autor pism uważa, że uzupełnieniem modlitwy jest dobry czyn 
246

. Jej rezultatem 

może być „zamiłowanie do pracy, wytrwałość, systematyczność, sumienność,  

i widoczne błogosławieństwo Boże”
247

. Modląc się chrześcijanin powinien  

prosić Boga o pomoc w pełnieniu dobrych uczynków
248

, stawać się zdolniejszym 

do pracy i ofiarnego służenia bliźnim
249

. „Bóg zawsze działa i kto Ducha Bożego 

posiada, ten pracę kocha, bo rozumie, że praca z woli Bożej płynie, (…) do 

szczęścia wiekuistego prowadzi, czyni go podobnym do Boga”
250

.  

Przykładem w realizowaniu miłości Bożej są święci. Ich czyny „mają stałą 

barwę aktów miłości Bożej. Ofiary we wszystkim”
251

. Wielostronność ich pracy 

płynie ze źródła „wszechstronnej i użytecznej działalności” – Ducha Świętego
252

. 

Oni nie ograniczają się do ustnej lub myślnej modlitwy, a codzienną ich troską 

jest okazanie miłości bliźniemu. Biskup przywołuje postać św. Teresy, która 

pragnęła dla zbawienia bliźnich „pomnażać swe prace i trudy, łączyć czynności 

najbardziej święte”
253

. Wyjaśnia, że każdy, podobnie jak św. Teresa, powinien 

                                                 
241

 Tenże, Doskonałość, konspekt, [b.m.r.], rps, s. 2. 
242

 Tenże, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, („Przyszłość, jaką będzie”), [b.m.r.], rps kaz., s. 1. 
243

 Tamże, s. 2. 
244

 Por. Tenże, List do Ks. Proboszcza, 8 VI 1942, rps, s. 1; por. Tenże, Pomoc Ducha, („w Kościele 

prawdziwym”), [b.m.], 28 V 1911, rps kaz., s. 15. 
245

 Tenże, Chrystus i świat, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 5. 
246

 Tenże, Krzyże. Drogi Chrystusa na ziemi, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 3. 
247

 Tenże, Chrystus i świat, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 5. 
248

 Tenże, Drogi świętości, [b.m.], maj 1930, rps konsp., s. 4. 
249

 Zob. Tenże, Pomoc Ducha, („w Kościele prawdziwym”), [b.m.], 28 V 1911, rps kaz., s. 15 
250

 Tamże, s. 17. 
251

 Tenże, Drogi świętości, [b.m.], maj 1930, rps konsp., s. 3. 
252

 Biskup Szelążek uważa, że jednym z wielu świętych, który dużo napisał dzieł teologicznych i umiał 

połączyć tą prace z obowiązkami życia zakonnego – był św. Tomasz  Akwinu.- Tamże, s. 17. 
253 Tenże, Św. Teresa od Dzieciątka Jezu, („Szybkość, z jaką się rozszerzyło”), [b.m.r.], mps kaz., s. 10; 

Biskup Szelążek cytuje słowa św. Teresy o czynie chrześcijańskim: „Trzeba czynić wszystko, co jest 

w naszej mocy; dawać z siebie bez rachunku; wyrzekać się samego siebie ustawicznie; słowem, 

udowadniać swoją miłość wszystkimi dobrymi uczynkami, jakie są w naszej mocy. Zaprawdę jednak, 
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być wierny w wypełnianiu małych rzeczy. Cytuje także św. Jana Chryzostoma, 

który mówi: „Doskonałość jest w rzeczach najmniejszych”. Chrześcijanin 

powinien nauczyć się „wybierać zawsze w swoich myślach, słowach, we 

wszystkich swoich czynach, to co jest najbardziej miłe Jezusowi”
254

. Jako 

przykład podaje Akcję Katolicką i akcentuje, że w przeprowadzeniu tego dzieła 

ważną rolę spełnia nie przemawianie, lecz działanie. Zauważa potrzebę 

doskonalenia się w pokorze i miłości
255

. Jedna grupa ludzi kładzie nacisk na 

wewnętrzną stronę (serce), a druga - na zewnętrzną (czyn). Całe życie 

chrześcijanina polega na umiejętnym połączeniu tych dwóch „pierwiastków”
 256

.  

Biskup, zwracając się do wiernych, naucza, że jeżeli chrześcijanin chce mieć 

Boga w sercu, powinien żyć miłością. Podkreśla słowa św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus: „O Trójco Przenajświętsza! Ty jesteś więźniem mej miłości.” Stwierdza, że 

każdy chrześcijanin, żyjąc miłością, będzie mógł powtórzyć te słowa za św. 

Teresą. Zachęca słuchających, by zamienili wszystkie czyny „na moc nadziemską” 

–  miłość, której fundamentem jest pokora. W jednym z kazań pisze: „ Wszystkie 

chwile życia niech tchną tą miłością. (…) To zmiana stosunku na taki, aby w sercu 

zapanowało, przeważało usposobienie bezinteresownej miłości Bożej”
257

. 

Życie z Chrystusem, które każdy chrześcijanin ma kontynuować, a przede 

wszystkim kapłan, Biskup określa jako „gorliwość (zelus) tj. miłość czynna, 

pracowita, odważna, niezmordowana w wysiłkach o chwałę Bożą i zbawienie 

świata”
258

. Uważa, że gorliwością jest stała gotowość służenia bliźniemu. Nie 

może ona być zamknięta tylko w wypełnieniu swoich obowiązków. Kontynuując 

swoją myśl, zaznacza, że chrześcijanin powinien odpowiedzieć Chrystusowi 

                                                                                                                                               
gdy nasze czyny nie mają wielkiej wartości, koniecznym jest, abyśmy pokładali nadzieję w tym, który 

uświęca nasze dzieła, a wyznając swoją niegodność, jako słudzy nieużyteczni, wierzyli, iż Pan Bóg 

udzieli nam przez łaskę wszystkiego, czego pragniemy”. – por. Tenże,  List pasterski o ustanowieniu 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej, Łuck, 30 IX 1928, Łuck, 3 X 1928, s. 5. 
254

 Tenże, [Cnoty], Konferencja do Sióstr, San Remo, 1 V 1931, język francuski, rps kaz. , tłum. ks. Leon 

Kantorski, s. 5. 
255

 Zob. Tenże, Królestwo Boże, („ Śmierć i Zmartwychwstanie”), Łuck, 8 IV 1928, Wielkanoc, rps kaz., 

s. 4. 
256

 Tamże, s.5. 
257

 Tenże, [Modlitwa pokornego], [b.m.], 27 VIII 1924, rps konsp. kaz Tamże, s.1. 
258

 Tenże, Duchowieństwo, (Świat dalekim jest od Boga”), [b.m.r.], rps, 21 , s. 3. 
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bezgraniczną miłością i gorliwością, ponieważ On oddał swoje życie za 

wszystkich ludzi i od każdego wymaga, aby poświęcili swoje życie dla braci
259

. 

 

3.2. Formy czynnej miłości bliźniego 

 

Na pytanie, które z przykazań jest największe, Jezus odpowiada: „Będziesz 

miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do 

niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch 

przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 37-40; por. Pwt 6,5; Kpł 

19,18) (KKK 2055). Przykazanie miłości jest streszczeniem całego dekalogu. 

Miłość prawdziwa nie wyrządza zła bliźniemu, ponieważ jest doskonałym 

wypełnieniem Prawa (Rz 13, 9-10). Uczniem Chrystusa może być tylko ten, kto 

miłuje brata (por. J 13, 34). Miłość bliźniego przybiera różne formy i nie zna 

wyjątków (por. Łk 10,30; 6, 27; Mt 5, 43; 18,21; 25,31). Biskup Szelążek 

utrzymuje, że najbardziej upodabnia się do Chrystusa człowiek, który czyni 

miłosierdzie (Łk 6,36) 
260

. Powstaje pytanie: jakie formy miłości bliźniego biskup 

Szelążek uwzględnia w swoich pismach?  

 

3.2.1. Przyjaźń chrześcijańska 

 

Zwracając się do Apostołów, Pan Jezus wszystkich ludzi nazwał swoimi 

przyjaciółmi: „ Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 

wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami (…), ale was nazwałem 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 

mego” (J 15, 13-15). Pan Jezus głosił prawdziwą przyjaźń, na której każdy 

chrześcijanin ma budować międzyludzkie relacje. Jej warunkiem jest obopólna 

                                                 
259

 Tamże, s. 5. 
260

 Tenże, Istota Królestwa Bożego, [b.m.r.], rps konsp. kaz., s. 4; por. Tenże, „Nowy człowiek” według 

myśli Chrystusa, [b.m.r.], konsp. rps, s. 3. 
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szlachetność. Objawienie Boże przestrzega przed zawieraniem jej z ludźmi  

o niskim poziomie moralnym” (por. Syr 13,1; Prz 22, 24-25; Koh 4, 9-10)
261

. 

Zdaniem biskupa Szelążka, nauka Pana Jezusa jest głęboko przeniknięta 

„czułą miłością” ku stworzeniu, którą ukazuje w przykazaniach i tym samym 

„chce zacieśnić węzły bratniej miłości”
262

. Chrystus zobowiązuje każdego do 

zachowania wzajemnej miłości. Autor pism uważa ją za istotny warunek 

okazywania czci Panu Jezusowi. Podkreśla, że nie ma „milszej dla Jego Serca 

ofiary nad serca pełne pokoju, słodyczy i bratniej miłości”
263

. Ta miłość nie zna 

granic, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi, niezależnie od narodowości, 

przekonań i wyznania
264

. 

Według Biskupa, przyjaźń jest miłością bliźnich bez granic. Uważa, że ową 

przyjaźń wyrażają życzenia imieninowe i jubileuszowe, które otrzymywał od 

bliskich i przyjaciół. W jednym z podziękowań na nadesłane życzenia pisze: 

„Zespolenie częstych życzeń przy okazji uroczystych rocznic lub imienin 

poszczególnych jednostek należy do najgłębszych praw przyjaźni, dla której są 

one pulsacją niestygnącej nigdy miłości i odżywczym jej źródłem”
265

. 

Przebywając na wygnaniu, kiedy władze radzieckie nie pozwoliły biskupowi 

Szelążkowi wrócić do swojej diecezji, nadal potwierdza swą gorącą miłość do 

kapłanów i diecezjan, przesyłając im życzenia i listy
266

. Ta miłość braterska  

u naszego Autora zawsze była połączona z modlitwą w intencji przyjaciół, do 

których kieruje następujące słowa: „przezacne osoby związane ze mną węzłami 

przyjaźni składają serdeczne gratulacje i życzenia. Zapewniam, że sprawia mi to 

najszczerszą radość i daje okazję do ponowienia zapewnień, że z Wami zespolony 
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 Zob. St. Witek, Miłość chrześcijańska w życiu człowieka, Warszawa 1983, s. 78-79. 
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 A. P. Szelążek, O darowaniu uraz, („Nauka Zbawcy naszego”), Płock,  9 VII 1889, rps kaz., s.1.  
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 Tamże, s. 2-3. 
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 Zob. Tenże, Chrystus i świat 80, [b.m.r.w.], rps konsp. kaz., s. 3. 
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 Tenże, Podziękowanie za życzenia imieninowe, Bierzgłowo Zamek  17 VI 1948, s.1. 
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 Biskup Szelążek pisze do kapłanów łuckiej diecezji: „ Zamieszkanie nasze w Polsce przy jej obecnych 

granicach, odsłoniło niezmiernej wartości stronę życia: dało odczuć całą moc miłości, która stanowi 

najsilniejszą naszą spójnię (…) Jej blaski nadają świętom Bożego Narodzenia i Nowego Roku charakter 

na wskroś radosny. Czujemy się członkami głęboko zjednoczonej rodziny, żyjącej ukochaniem 

wspólnych ideałów i dążeń, skupionej w nieśmiertelnym ognisku, w Osobie Chrystusa, któremu 

służymy”.- por. Tenże, Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Bierzgłowo Zamek 25 XII 1946,  

s. 1. 
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jestem najgłębszą miłością bratnią, która mnie z Wami wiąże jeszcze ustawiczną 

na waszą intencję modlitwą”
267

. 

Biorąc udział w uroczystościach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, biskup Szelążek poznaje Jej rodzoną siostrę  – Matkę 

Agnieszkę i całą wspólnotę Sióstr Karmelitanek z Lisieux. Od tej chwili czuje się 

złączony z Siostrami więzami głębokiej przyjaźni, o czym świadczy 

korespondencja biskupa Szelążka z Matką Agnieszką. Siebie i swoją diecezję 

powierzyłem wstawiennictwu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i modlitwom Sióstr 

Karmelitanek, szczególnie Matki Agnieszki
268

: „Najdroższa Matko, od pierwszej 

chwili, gdy miałem zaszczyt Was zobaczyć, obrałem Was w duszy za moją Matkę 

duchową”
269

.  Jej zwierza się ze swoich wewnętrznych przeżyć i trudności.  

W jednym z listów pisze, że mając pięćdziesiąt dziewięć lat, jeszcze nie doszedł 

do takiego „stopnia zjednoczenia z miłościwym Bogiem”, aby mógł panować nad 

sobą w trudnych momentach życia
270

. Biskup Szelążek coraz bardziej upewnia się 

w tym, że łaski, które otrzymuje za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus „domagają się wzajemnej miłości”
271

. Będąc prawdziwym czcicielem św. 

Teresy, w kolejnym liście do Matki Agnieszki podkreśla: „Ciągle pozostaję u stóp 

św. Teresy; chcę się stać najwierniejszym sługą tej prawdziwej Apostołki Miłości 

Bożej w swoim działaniu”
272

.  

 

3.2.3. Miłość grzeszników 

 

Wzorem dla każdego chrześcijanina, jak postępować z grzesznikami, jest 

Jezus Chrystus. Stworzenie jest dziełem samego Boga i do pewnego momentu 

Stwórca udziela potrzebnych łask grzesznikowi, tak samo, jak i człowiekowi 

cnotliwemu. On „pragnie go uszczęśliwić; kocha go więcej niż ojciec syna 
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własnego”
273

. Popełniając coraz większe grzechy, człowiek staje się coraz mniej 

godny miłości, którą Pan Jezus go obdarza, ale ma szansę zbawienia  aż do końca 

ziemskiego życia. Stosunek Chrystusa do grzesznika ma być dla nas wzorem. Ks. 

biskup, głosi:  „Warunki życia, stosunki społeczne, zajmowane stanowisko”, 

zmuszają każdego katolika do przebywania w otoczeniu ludzi zarówno cnotliwych 

jak i niesprawiedliwych. Człowiek na ziemi nie jest w stanie uniknąć towarzystwa 

grzeszników. Biskup Szelążek daje katolikom radę, że mają znosić grzeszników z 

cierpliwością, ponieważ i każdego z nich Jezus cierpliwie znosi i nierzadko inni 

ludzie. Odwołuje się do św. Pawła, akcentując, że człowiek nie znajdzie miejsca, 

w którym nie byłoby grzechu (por. 1 Kor 5, 10) i przestrzega przed zawieraniem 

przyjaźni z „jawnymi grzesznikami” bez koniecznej potrzeby (por. Wj 34, 12.16). 

Nie chodzi o to, żeby ojciec odwrócił się od syna, kiedy widzi jego zły czyn lub 

mąż od żony, która go porzuciła z powodu nałogu. Stosunki z tymi osobami są 

opatrznościowe i nie może człowiek ich zrywać
274

. 

Autor zachęca do przemyślenia słów Chrystusa, który nie przyszedł na 

świat, aby potępić ludzi, lecz aby zbawić każdego bez wyjątku (por. J 12,47). 

Każdy chrześcijanin może się uczyć od Chrystusa, jak trzeba miłować braci,  

a jednocześnie potępiać zło, które popełniają. Podkreśla słowa św. Jana, że kto 

nie miłuje brata, trwa w śmierci (por. 1 J 3, 14).  

Biskup Szelążek pisze, że wszyscy są wezwani do szerzenia Królestwa 

Bożego na ziemi. Chrystus bowiem stwierdza: „Przyszedłem powołać 

grzeszników” (Mt 9,13). Nasz Autor pism wyjaśnia, iż nie znaczy to, jakoby Pan 

Jezus „upodobał sobie grzeszników nad sprawiedliwymi”, ale że zależy Mu na 

każdym człowieku. Będąc „Pasterzem owiec”, Chrystus szuka „zagubionej 

owcy” (Łk 15,3) - człowieka, który przez grzech naraża siebie na utratę 

zbawienia. Taka jest miłość Pana Jezusa względem ludzi
275

.  

Z gorliwością uważa, że nauka Chrystusa służy każdemu chrześcijaninowi 

ku zbawieniu. Zapraszając wiernych do zastanowienia się nad swoim osobistym 
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 Tenże, Chrystus i świat 80, [b.m.r.w.], rps konsp. kaz., s. 3. 
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kaz., s. 5. 



72 

 

życiem, pisze: „Jeżeli idziemy drogą, na której widnieje piętno upadku  

i zatracenia, jeszcze mamy czas zatrzymać się, wrócić i odnaleźć ciasną, ale 

bezpieczną drogę zbawienia, wytrwale po niej zdążać do szczęśliwego kresu”
276

. 

Zachęca wiernych do wytrwania przy Bogu, nawet wtedy, gdy widzą przy sobie 

ludzi niewdzięcznych i błądzących. Ci, którzy błądzą, mogą wzmocnić naszą 

„wiarę w miłość” Bożą. Każdy chrześcijanin powinien wynagrodzić Jezusowi 

swoją gorliwością, za tych, którzy grzeszą
277

. 

W interpretacji Biskupa, każdy człowiek ma prawo do dobrego imienia. 

Traci je, popełniając zły czyn. Uważa, że są okoliczności, w których 

obowiązkiem chrześcijańskiej miłości jest wydać sąd o osobie, którą znamy. 

Szczególnie w tych sytuacjach, kiedy „chodzi o odwrócenie nieszczęścia 

publicznego, albo prywatnej szkody”
278

. Podkreśla, że jeżeli nie ma takiej 

potrzeby, to chrześcijanin nie może przekazywać innym informacji o cudzych 

wadach i grzechach, nawet jeżeli niektórzy o tym wiedzą
279

. Zaprasza wierzących 

do zgłębiania prawdy o tym, że Pan Bóg pierwszy ukochał człowieka. Stara się ją 

przybliżyć, omawiając życie człowieka, który „oddycha tylko miłością świata”280
. 

Biskup wyjaśnia, że życie takiego człowieka obfituje nieczystością, 

bluźnierstwami, osądami innych. „Ten zaś człowiek odrzuca wszelkie natchnienia 

i owszem wojnę swemu Zbawcy wypowiada. A jednak Pan Jezus przybliża się do 

niego, bojaźnią porusza występne jego sumienie i wewnętrznie do pokuty 

zachęca”
281

. Inspiruje słuchających do uznania, że miłość Boga do grzesznika jest 

uprzedzającą: „(…) miłość Boża nas uprzedza, abyśmy wzajemnie uprzedzali 

Bożą sprawiedliwość (…)
282

. Zachęca, aby sąd Boży mogli uprzedzić 

wyznawaniem swoich grzechów i należytym odpokutowaniem za grzechy
283

. 

 

 

                                                 
276

 Tenże, [Jezus znakiem sprzeciwu], („Jezus przychodzi szukać”), Płock, 28 XII 1888, Niedziela po 

Bożym Narodzeniu, rps kaz., s. 2-3. 
277

 Tamże, s. 12-13. 
278

 Tenże, O obmowie, („ Pan Jezus w życiu ziemskim” ), Płock, 1 VIII 1888, rps kaz., s. 5-6. 
279

 Zob. Tamże, s. 6. 
280

 Zob. Tenże, Niepokalane Poczęcie NMP, („Kiedy ze szczytu góry”), Płock, 6 XII 1888, rps kaz., s. 12. 
281

 Tamże, s. 15. 
282

 Tamże, s. 15. 
283

 Tamże, s. 16. 



73 

 

3.2.2. Miłość nieprzyjaciół 

 

Chrystus uczy każdego chrześcijanina, że miłość rozciąga się na wszystkich 

nieprzyjaciół: „Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego twego,  

a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela twego. A ja wam powiadam: miłujcie 

nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, módlcie się za 

prześladujących i spotwarzających was” (por. Mt 5, 43-44) (por. KDK 28). 

Chrześcijanin, żyjący w zjednoczeniu z Bogiem i kierujący się prawem miłości do 

Boga nie zna nieprzyjaciół (por.1 Tm 1,5). Autor dowodzi, że w Królestwie 

Bożym wszyscy są bliźnimi. Pod wpływem łaski Bożej budzą się w człowieku 

„wyżyny poświęcenia siebie dla innych z miłości, nawet nieprzyjaciół”
284

. 

Stwierdza, że obecność prześladowców i nieprzyjaciół w życiu, uczy chrześcijan 

cierpliwości i udoskonala ich miłość ku braciom
285

. Zadaje katolikom pytanie: 

„Powiedzcież zatem, czy znajdzie się pomiędzy nami chrześcijanin, który by 

widząc tonącego w rzece najzaciętszego nawet nieprzyjaciela, nie rzucił się na 

ratunek z narażeniem własnego życia?”. Tak brzmi odpowiedź biskupa Szelążka: 

„Odpowiedź jest niewątpliwą, nie, nie ma pomiędzy nami tak srogiego 

człowieka”
286

. 

Autor nawiązuje do Pierwszego Listu św. Jana, który pisze o miłości Boga, 

z której ma wypływać miłość bliźniego: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuje Boga»,  

a brata by swego nienawidził, jest kłamcą” (1 J 4, 20). Zdaniem Biskupa, 

zabezpieczeniem zgody  

i pokoju w rodzinach i społeczeństwie jest prawo miłości. Ono „usuwa 

największą trudność w utrzymaniu węzłów społecznych, — usuwa nieprzyjaźń 

między ludźmi, gdy każe miłować nawet nieprzyjaciół”
287

. Chrześcijanin, który 

okazuje miłość do nieprzyjaciela, może złamać nieprzyjaźń. Biskup Szelążek 

wyjaśnia, że chrześcijanin nie może żywić nienawiści do braci. Wierzący powinien 
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„nienawidzić grzechy, nadużycia, wyzysk, lenistwo, zbytek, rozrzutność, 

marnotrawstwo, zdzierstwo, niesprawiedliwość i wszelki fałsz, – ale nie ludzi, 

choćby dotknięci byli tymi ułomnościami”
288

. Względem tych ludzi każdy 

powinien czynić miłosierdzie, jeżeli zewnętrznie nie może im pomóc, to zawsze 

może modlić się o ich nawrócenie. 

 

3.2.4. Miłość dusz czyśćcowych 

 

Dowodem Bożego Miłosierdzia jest ogłoszenie przez Kościół dogmatu  

o czyśćcu. Istnienie czyśćca opiera się na Piśmie Świętym (2 Mch 12, 43-46), 

nauczaniu Ojców Kościoła i analizie rozumowej. Podejmując to zagadnienie 

biskup Szelążek odwołuje się do Pisma Świętego i nauczania Ojców Kościoła  

i wielkich teologów– głównie św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna  

z Hippony
289

. Zdaniem autora, rozum człowieka domaga się prawdy  

o nieskończonej świętości i sprawiedliwości Boga. Osoba wierząca jest zdolna 

zrozumieć, że Bóg nie może być obojętnym na grzech. 

„Dusza sprawiedliwego staje na sądzie Boskim, ale splamiona jest grzechem 

powszednim, w ogniu czyśćcowym musi zmyć swą winę, zanim dostąpi 

szczęścia wiekuistego w niebie, gdzie Pana Boga oglądać będzie”
290

. Istnienie 

czyśćca mówi chrześcijaninowi o tym, że Pan Bóg jest miłosierny, ale z drugiej 

strony każdy wierzący powinien uświadamiać sobie, że za każdy grzech musi 

odpokutować
291

. Autor podkreśla, że dusza będzie przebywać w czyśćcu do 

pewnego czasu, tym samym daje do zrozumienia, że duszom czyśćcowym 

możemy skrócić czyściec – „modląc się za nie i ofiarując Bogu dobre uczynki, 

jako zadośćuczynienie za ich grzechy”
292

. 
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Ks. biskup uważa, że chrześcijanin powinien radować się, że może 

pomagać duszom w czyśćcu. Nie ma nikogo, kto by nie utracił „drogich sobie 

osób, związanych węzłami pokrewieństwa lub przyjaźni; jakąż to radością 

powinno nas napełniać, gdy możemy im okazać swą miłość, zamieniając ich ognie 

czyśćcowe na blask wiekuistej chwały”
293

. Zachęca wiernych, aby starali się 

unikać najmniejszego grzechu, pamiętali o duszach, które cierpią w czyśćcu  

i potrzebują pomocy. Cytuje św. Jana Damasceńskiego: „Ta pomoc zmarłym jest 

Bogu wielce miła i upragniona, nie ma pewniejszej drogi do zyskania łaski 

Boskiej, jak szczera pomoc duszom czyśćcowym”
294

. 

 W tym kontekście stawia pytanie: „czyż unikniemy kar czyśćcowych i jaki 

(jest) środek najskuteczniejszy, aby ich niebezpieczeństwo od siebie oddalić?”. 

Odpowiedź samego autora brzmi następująco: „O, jest, bracia kochani, skuteczny 

środek: niech ogień miłości, jeszcze na ziemi naszą istotę przeniknie, a tak zagasi 

ognie czyśćcowe, niech nasza uczynność dla dusz czyśćcowych będzie tą zbawczą 

dziś dla nich ręką, a tak zyskamy przed Bogiem wdzięcznych i możnych 

obrońców”
295

. 

 

 

3.3. Realizacja miłości chrześcijańskiej w życiu społecznym 

 

Prawo Chrystusowe, przykazanie miłości Boga, łączy się z przykazaniem 

miłości bliźniego. Chrześcijanin, który zapewnia, że miłuje Boga, winien 

zachować miłość bliźniego (por. Rz 14, 10; 1 J 4, 20). Prawo miłości usuwa 

największą trudność w społeczeństwie – „nieprzyjaźń między ludźmi, gdy każe 

miłować nawet nieprzyjaciół”
296

. Biskup Szelążek, zwracając się do 

duchowieństwa i diecezjan, przypomina, że złamać nieprzyjaźń międzyludzką 
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można tylko okazywaniem miłości bliźnim
297

. Wzywa wiernych, aby budowali 

swoje czyny na zasadach chrześcijańskich. „Czy to idzie o rodzinę, czy  

o wychowanie, czy o obronę autorytetu w ustroju Ojczyzny naszej, czy o stosunki 

społeczne. W tych wszystkich zakresach mamy naukę religii, którą trzeba znać, 

mamy ją propagować i stosować w życiu”
298

. Uważa, że Boski porządek 

społeczny jest zbudowany na prawie wzajemnej miłości, wierności i szacunku. 

Zapewnia on bezpieczeństwo, spokój i dobro ogólne.
299

 

 

3.3.1. W rodzinie 

 

Papież Pius XI w encyklice Divini Illius Magistri podkreśla, że 

wychowanie chrześcijańskie jest sprawą bardzo ważną „nie tylko dla 

poszczególnych osób, lecz także dla życia rodzinnego i społecznego”. Pierwsze 

miejsce w wychowaniu dzieci i młodzieży zajmuje rodzina (por. DIM 10). „Bóg 

udziela rodzinie płodności w porządku naturalnym, czyli pierwiastka życia,  

a w tym także pierwiastka wychowania do życia, a równocześnie też autorytetu, 

który jest pierwiastkiem ładu”(DIM 27). Z tego wynika, że rodzina ma prawo  

i obowiązek do wychowania potomstwa. Dziecko powinno być pod opieką 

rodziców do tego czasu aż zacznie samo sobie radzić i do tego czasu trwa to 

„nietykalne prawo” rodziców do wychowania potomstwa (por. DIM 28). Biskup 

Szelążek zauważa, że w społeczeństwie zaistniała potrzeba podniesienia poziomu 

moralnego i duchowego rodziny. Idzie w ślad za wskazaniami Piusa XI, który 

mówi, że rodzina wtedy funkcjonuje prawidłowo, gdy zdrową i silną jest 

jednostka. Rodzina powinna współpracować ze szkołą, jednak przede wszystkim 

Kościół ma przyczyniać do podniesienia wartości i znaczenia rodziny.  

Omawiając rolę miłości chrześcijańskiej w życiu rodzinnym, Ks. biskup 

podkreśla, że małżeństwo daje początek rodzinie. Cała społeczność jest 

zbudowana przez Boga na fundamencie, którym jest rodzina. „Jest to 
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zrozumiałym, bo ta moc, którą rodzina wnosi w ustrój społeczny, nie jest 

wytworem ludzkich sił, lecz jest wartością o nadziemskim pochodzeniu, energią, 

którą daje łaska sakramentalna małżonkom, żyjącym w stanie łaski 

uświęcającej”
300

. Uważa, że obowiązkiem małżonków jest służyć Ojczyźnie, 

będąc apostołami Chrystusa. Małżonkowie powinni budować Królestwo Boże  

i prowadzić swoje potomstwo do Boga (zob. Cc, s. 20-22). Odwołuje się także do 

św. Pawła, który zapewnia życie wieczne tym, którzy za życia wychowywali 

swoje dzieci „w wierze, miłości, świątobliwości” (por. 1 Tm 2, 15) 
301

. To są 

znaki, po których można poznać, że małżonkowie posiadają wszystko do 

spełnienia swojego powołania. 

Autor omawia nadzwyczaj ważny obowiązek, który rodzice mają spełniać 

względem swoich dzieci. Tak pisze o tym zadaniu, spoczywającym na rodzicach: 

„Dusza dziecięca czysta, piękna, niezmiernie przez Zbawiciela świata ukochana, 

jest winnicą urodzajną, potrzebującą uprawy”
302

. Społeczeństwo oczekuje od 

rodziców, aby już od dzieciństwa starali się czuwać nad postępowaniem swoich 

dzieci. Trwałą jest nie tylko cnota, zakorzeniona w duszy dziecka, ale i zły czyn, 

który ono popełnia. Rodzice, którzy nie korygują złego postępowania dzieci, „kłam 

zadają naturalnej miłości, jaką czują względem swych dzieci”
303

. Małżonkowie, 

oddając cześć Bogu i kochając swoje dzieci, powinni sumiennie pełnić obowiązek 

wychowania potomstwa. 

 

 

3.3.2. W szkole 

 

Biskup Szelążek, omawiając wpływ komunistycznego systemu na 

wychowanie dzieci i młodzieży, zauważa, że w społeczeństwie już od kilku lat 

prowadzi się zaciekły bój o duszę dziecka. Pokłada wielkie nadzieje w młodzieży 
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swojej diecezji. Jego pisma są przeniknięte troską o przyszłość młodych pokoleń, 

ich wychowanie i formację naukową. Młodzież szkolna powinna naśladować św. 

Stanisława Kostkę i na pierwszym miejscu postawić „modlitwę i pracę, Kościół  

i szkołę”
304

. Daje takie pouczenie młodzieży: „ Droga Młodzieży, ucz się każdą 

swą pracę doprowadzać do końca, ucz się nad każdą swą wadą pracować tak 

długo, aż ją wreszcie wykorzenić zdołasz, ucz się mieć uśmiech przyjaźni na 

twarzy, a miłość w sercu dla innych ludzi, ucz się siły do życia dobrego czerpać  

w modlitwie gorącej”
305

. 

Zwracając się do młodzieży, akcentuje, że tylko serca, „przepojone miłością 

Boga i Ojczyzny ”, mogą wyjednywać pokój w społeczeństwie i przeciwstawiać 

się agitacji antypaństwowej i antyreligijnej. Wyraża przekonanie, że szkoła polska 

przygotuje ludzi nauki i cnoty, którzy poprowadzą za sobą następne pokolenia. 

Pisze: „Szkoła polska pozostanie zawsze ogniskiem patriotyzmu i ducha 

poświęcenia się dla najwyższych ideałów wszechludzkich, sprawiedliwości  

i braterskiej miłości”
 306

. Zachęca młodzież do wyrabiania w sobie ofiarności  

z własnej ambicji, sprawiedliwości w ocenie bliźnich, panowania nad sobą, 

szlachetnego podporządkowania się względom dobra ogólnego
307

. 

Autor zauważa, że nie wszyscy mają środki do kształcenia. Wyraża nawet 

swoje współczucie wobec młodzieży, która z powodu różnych przyczyn nie może 

uczyć się w szkole
308

. Kontynuując swoją myśl, wyjaśnia, że wykształcenie jest 

bardzo potrzebne w życiu, ale najważniejszą jest cnota. Uważa, że dzięki cnocie 

chrześcijanin z najniższym wykształceniem może osiągnąć zbawienie. Jako 

przykład podaje Apostołów, których Chrystus powołał i którzy nie byli ludźmi 

wykształconymi, a jednak teraz odbierają cześć od ludzi mądrych i wyżej 

stojących w społeczeństwie, ponieważ są świętymi. Człowiek niewykształcony, 

ale cnotliwy może owocnie pracować dla społeczeństwa i cieszyć się szacunkiem 
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ze strony innych więcej, niż człowiek wykształcony, ale mający niższy poziom 

moralny
309

. 

Ks. biskup popiera zjazdy księży prefektów na narady w sprawach 

szkolnych.  Duchowieństwo diecezjalne spełnia swoją właściwą rolę  

w wychowaniu i nauczaniu młodzieży. Pisze, że skoro ważnym zadaniem jest 

troska o „starsze społeczeństwo”, „tym bardziej nie wolno zaniedbać młodzieży, 

która w przyszłości taką się stanie, na jaką ją dziś wychowamy”
310

. Autor pism, 

parafrazując, nazywa kapłanów – „ rybakami dusz”, a szkołę – „morzem 

Tyberiadzkim”. Daje kapłanom następujące wskazania: „Tylko sieci zarzucić 

potrzeba, sieci zapału w pracy, umiejętności i miłości w zbliżaniu się, jak do dusz 

młodocianych, tak i do kierowników bezpośrednich tych dusz – nauczycieli 

szkolnych”
311

. Podkreśla, że program ministerialny jasno wskazuje na cel 

nauczania religii w szkole średniej i powszechnej. Ten cel program określa 

następująco – „wykształcenie i wychowanie uświadomionych chrześcijan – 

katolików”. Kapłan ma dwa obowiązki, wynikające z powyższego celu – „prefekta 

jako nauczyciela i prefekta wychowawcy – duszpasterza”
312

. Zachęca 

duchowieństwo do utworzenia w każdej szkole Sodalicji Mariańskich. Dla 

młodzieży duchowo nieprzygotowanej do wejścia w Sodalicje, proponuje tworzyć 

kółka apologetyczno-etyczne. Zwraca uwagę, że dla młodzieży gimnazjalnej  

i dzieci pomocne będzie tworzenie w szkołach kółek: „św. Teresy”, „ Anioła 

Stróża”, „św. Stanisława Kostki”, „Dzieciątka Jezus”, „Żywego Różańca”. Te 

organizacje przygotują dzieci do wejścia w Sodalicje Mariańskie
313

. 

Biskup uważa, że najbliższymi współpracownikami kapłanów mają być 

nauczyciele. Część nauczycieli nie rozumie, że wychowanie dzieci i młodzieży ma 

być oparte na ideałach Chrystusowych. Wynikiem tego jest nieraz wrogie 

nastawienie przeciwko religii i księżom. Biskup Szelążek daje kapłanom radę, by: 

„wszystkich nauczycieli traktować jako kolegów i w razie konfliktów zawsze na 

miejscu szukać porozumienia. Zbliżać się do wszystkich z sercem, by potem 
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podnosić duchowo (…). W miarę możności popierać: „Stowarzyszenie 

Chrześcijańskie Nauczycieli Szkół Powszechnych” i „ Towarzystwo Nauczycieli 

Szkół Średnich i Wyższych”
314

. 

Zdaniem autora pism, pierwszorzędną rolę w wychowaniu dzieci pełnią 

rodzice. Szkoła pomaga im w spełnieniu tego zadania. „ Kościół z woli Bożej ma 

prowadzić po drodze wieczystych ideałów wychowawczych i rodzinę, i szkołę”
315

. 

Biskup Szelążek zauważa, że w społeczeństwie rodzina moralnie choruje, 

dokonuje się w niej upadek pierwiastka nadprzyrodzonego na korzyść 

naturalizmu. Ważna jest współpraca między rodziną a szkołą. Stwierdza, że 

kapłani mają przyczynić się do podniesienia rangi rodziny. „W tym celu należy:  

1) organizować częste konferencje dla rodziców w sprawie wychowania dzieci;  

2) brać czynny udział w życiu komitetów rodzicielskich; 3) poznawać warunki 

życia młodzieży, odwiedzając stancje; 4) otoczyć troskliwą opieką bursy”
316

. 

Tylko takim sposobem można doprowadzić rodzinę i szkołę do wzajemnego 

zrozumienia. 

Nauczanie religii dzieci i młodzieży, biskup Szelążek uważa za jedno  

z podstawowych zadań, które wchodzi w zakres pracy duchowieństwa. Na terenie 

swojej diecezji wyznacza księży-wizytatorów religii, których obowiązkiem było 

wizytowanie wszystkich szkół
317

. Określa funkcje księży wizytatorów 

powiatowych. Ich zadaniem było sprawdzenie, czy dzieci i młodzież regularnie 

uczęszczają na naukę religii; czy zajęcia odbywają się zgodnie z programem i są 

metodycznie poprawne; czy uczniowie posiadają podręczniki i pomoce naukowe? 

Wizytatorzy powinni zbadać, jak odprawiane są nabożeństwa szkolne, czy 

młodzież regularnie bierze w nich udział, czy dzieci i młodzież posiadają 

książeczki do nabożeństw, czy podczas Mszy świętej śpiewają odpowiednie 

pieśni, czy młodzież wstępuje do organizacji religijnych, czy istnieją biblioteki,  

a w nich czasopisma religijne
318

. Chcąc poznać faktyczny stan szkoły pod 

względem moralno-religijnym, wprowadza „kwestionariusze sprawozdawcze”. 
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Wymaga od duchowieństwa sporządzenia dokładnych całorocznych sprawozdań  

o stanie nauczania religii i wychowaniu dzieci i młodzieży
319

. Popiera zjazdy 

księży prefektów dla naradzenia się w sprawach szkolnych
320

. Przypomina, że  

w czasach, kiedy ludzie, których prawa obywatelskie były ograniczane, kończyli 

szkołę pod rządem rosyjskim, duchowieństwo miało ograniczony wpływ na 

wychowanie młodzieży. Młody człowiek po zakończeniu szkoły wchodził w życie 

z mało ugruntowaną wiarą i pobożnością, z niewłaściwym podejściem do pracy, 

która miała odznaczać się zapałem i poświęceniem się dla dobra innych. Uważa, 

że w chwili obecnej każdy kapłan powinien zadać sobie następujące pytanie, czy 

„zarozumiałość i jakaś niereligijność nie gnieździ się jeszcze w duszach choćby 

niewielu wychowanków naszych szkół”
321

. Akcentuje, że dużą odpowiedzialność 

za religijne wychowanie młodzieży ponoszą księża prefekci. Świadomy przemian 

społecznych, autor zachęca duchowieństwo do obudzenia w młodzieży „miłości 

do Boga i Świętej Matki Kościoła (…), słowem do spotęgowanego życia  

w charakterze prawego Polaka i Katolika”
322

. Przestrzega przed kilkoma 

niebezpieczeństwami, które zagrażają polskiej szkole. Jednym z nich jest 

utylitarny kierunek nauczania i wychowania szkolnego, głoszony przez filozofię  

i pedagogikę amerykańską, nazywany pragmatyzmem amerykańskim i angielskim. 

Również pewne sekty szerzą propagandę „ jednej szkoły”, która ma przygotować 

fundament dla „ laicyzmu” francuskiego. Jeszcze innym niebezpieczeństwem jest 

wpływ „agitatorów komunistycznych” na młodzież szkół średnich. Biskup uważa, 

że księża prefekci powinni dołożyć wszelkich starań, żeby zaradzić przenikaniu 

tych zgubnych wpływów w środowiska szkolne
323

. Wszystkie zadania mają 

wykonywać „ ożywieni (…) szczerą miłością do młodzieży, – która potrzebuje nie 

tylko taktu wielkiego, – ale i gorącego serca”
324

.  

 

 

                                                 
319

 Zob. Tenże, Pismo nr 1691. Sprawozdanie szkolne za 1927 rok, Łuck, 4 III 1928, MDŁ 3(1928) nr 3, 

s. 135-136. 
320

 Zob. Tenże, List do Księży Prefektów, Łuck, 20 grudnia 1926, MDŁ 1(1926) nr 4, s. 174. 
321

 Tamże, s. 175. 
322

 Tamże, s. 176. 
323

 Zob. Tamże, s. 177. 
324

 Tamże, s. 178. 



82 

 

3.3.3. W wykonywaniu zawodu 

 

Zwracając się do robotników, biskup Szelążek nazywa ich „maluczkimi”. 

Pan Jezus w życiu ziemskim był robotnikiem i „temu stanowi swoje dostojeństwo 

nadał”
325

. Podkreśla, że każdy pracownik posiada swoją godność, ponieważ sam 

Chrystus stanął w szeregach robotników. Darzy szacunkiem klasę robotniczą i daje 

przykłady życia wiernym. Uświadamia słuchającym, że wszyscy podlegają prawu 

Bożemu - i pracownicy, i ich przełożeni. Pracodawcy odpowiadają przed Bogiem, 

czy są uczciwi w stosunku do robotników
326

. Wyjaśnia wiernym, że socjaliści chcą 

wmówić robotnikowi, że ma on służyć człowiekowi zajmującemu  

w społeczeństwie wyższe stanowisko. Autor pisze: „Ale zasłaniają przed twoim 

wzrokiem tę prawdę, że ty nie człowiekowi służysz, ale Temu Najwyższemu 

Gospodarzowi, który zarówno od kapitalisty, od pracodawcy jak i od robotnika 

zażąda rachunku z włodarstwa naszego, - któremu zarówno służymy”
327

.  

W tych społeczeństwach, gdzie panuje nauka Chrystusowa, „robotnik nie 

jest traktowany z pogardą, z surowością, nie jest wyzyskiwany, lecz otoczony 

czcią i miłością, nie tylko w słowie, lecz w czynie, w prawdzie”
328

. Biskup 

Szelążek pisze, że Chrystus akcentuje zasadę wzajemności między robotnikiem  

i pracodawcą. Prawo Chrystusowe obowiązuje robotników do wierności 

względem pracodawców i podobnie pracodawców obowiązuje wierne wykonanie 

zobowiązań względem robotników (por. Ef 6,5). Kładzie nacisk na słowa Pana 

Jezusa: „ Co chcecie, aby wam ludzie czynili, wy także im czyńcie” Łk 6,31; por. 

Tb 4,16). Wyjaśnia, że na „prawie wzajemnej wierności, szacunku, miłości, 

spoczywa Boski porządek społeczny, który zapewnia bezpieczeństwo osobiste, 

bezpieczeństwo własności, spokój i szczęście ogólne”
329

. 
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3.3.4. W zaangażowaniu się w sprawy polityczne 

 

Zdaniem Biskupa Szelążka, na drugie miejsce po miłości chrześcijanina 

do Boga wysuwa się miłość Ojczyzny. Dużą wagę przywiązuje do udziału 

Polaków- katolików w życiu społecznym. Pisze, że Wołyń, „zjednoczony 

wspólną miłością Ojczyzny, miłością obejmującą wszystkie stany i wszystkie 

dzieci tej samej ziemi”, zaświadczył o sobie, „wybierając do Sejmu Polaków-

katolików”
 330

. Ludność katolicka, która stanowiła znaczny procent na Wołyniu, 

głosując zaświadczyła o spełnieniu swojego obywatelskiego obowiązku: 

„Ożywieni miłością Ojczyzny i Kościoła, wejdą najlepsi Synowie Wołynia do 

podwoi ciał prawodawczych, by zająć należne im miejsce, by godnie 

reprezentować naszą kresową ziemię, by radzić o jej potrzebach, o troskach  

i niedoli ludności, która ich wybrała i obdarzyła swoim zaufaniem”
 
(por. Kol 

3,23)
331

. 

To zjednoczenie Polaków i katolików w spełnieniu obywatelskiego 

obowiązku, nasz Autor pism przypisuje gorliwej pracy duchowieństwa, 

szczególnie „w ciężkich latach niewoli”, kiedy kapłan dla ludzi był jednocześnie 

przedstawicielem „oficjalnie nieistniejącej Ojczyzny”. Minęło wiele stuleci,  

w ciągu których kapłan zawsze był ze swoim ludem, „kształtując go w duchu 

miłości Ojczyzny i Boga”. Po odzyskaniu wolności Ojczyzny po latach niewoli, 

dzięki kapłanowi, „urzędnik czy oficer polski ( ...) posłyszał tu polską mowę  

i poczuł pod zgrzebną koszulą serce bijące miłością ku Polsce”
 332

. Za 

przeprowadzenie pracy ideowej i obywatelskiej wśród ludności Wołynia 

duchowieństwo zasłużyło, zdaniem biskupa łuckiego, na szacunek i miłość 

katolików. Lud wiedział, że kapłanami nie kierują względy materialne i osobiste, 

a przede wszystkim – „ufność synowska względem Pasterza, żywa miłość ku 

Kościołowi i Ojczyźnie”
 333

. Zachęca do dalszej pracy i szerzenia jedności wśród 
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ludności Wołynia oraz przypomina o obowiązku odmawiania modlitw, które 

mają towarzyszyć wyborom do Sejmu
334

. 

Podkreśla, że nie jest rzeczą obojętną wybór osób, które będą uchwalać 

ustawy, „stojące nieraz w bezpośredniej styczności z obowiązkami duchowymi 

katolików”. Walki wyborcze wywołują w społeczeństwie tarcia i wzajemne 

niechęci, które stoją w sprzeczności z nakazem Chrystusa o jedność i zgodę 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali” (por. J 13, 34; 

Hbr 12,14)
 335

. Biskup Szelążek utrzymuje, że przywrócenie jedności na 

fundamencie społecznym, który założył Jezus Chrystus, jest obowiązkiem 

każdego wierzącego (por. 1 Kor 1, 3). Najpotężniejszym środkiem jest modlitwa. 

Człowiek na tyle może realizować swoje pragnienia, jak „głęboko sięga wiara  

w skuteczność modlitwy”. Modlitwa w intencji wyborów „jest nakazem 

sumienia”. Wzywa przede wszystkim duchowieństwo, a także diecezjan do 

modlitwy prywatnej i publicznej. Zwraca się do kapłanów z apelem  

o odprawienie Mszy świętych i ofiarowanie październikowego nabożeństwa w 

powyższej intencji
336

. Daje wskazania kapłanom, żeby zachęcali do modlitwy 

Stowarzyszenia, które istnieją w diecezji. Zrzeszenia, które odbywają wspólne 

ćwiczenia duchowne mają ofiarowywać w intencji wyborów „liczne nowenny, 

komunie święte, umartwienia i dobre uczynki”
 337

. 

Świadomy, że katolicy na Wołyniu nie posiadają przewagi liczebnej, daje 

wiernym radę, pomocną w przeprowadzeniu wyborów. Proponuje sporządzenie 

listy, która będzie uwzględniać prawa narodowości, mieszkających na Wołyniu. 

Zgodnie z zasadami chrześcijańskiej miłości, zachęca wiernych, by wykazali 

„dążenie do zgodnego współżycia z różnorodną pod względem narodowościowym 

i wyznaniowym ludnością”
338

. Przypomina, że obowiązkiem każdego jest czynny 

udział w wyborach, ponieważ poważnym obowiązkiem sumienia jest miłość 

                                                 
334

 Tamże, s. 131 
335

 Tenże, List pasterski z wezwaniem do modlitwy na intencję osiągnięcia jedności przy wyborach do Sejmu 

i Senatu w r. 1930, Łuck 3 października 1930. MDŁ 5(1930) nr 10, s. 374. 
336

 Zob. Tamże, s. 376-378. 
337

 Tamże, s. 379. 
338

 Tenże, List pasterski w sprawie wyborów na Wołyniu w r. 1928 do Sejmu i Senatu, Łuck 1 styczeń 

1928, MDŁ 3(1928)nr 1, s. 4 - 10. Łuck 1928 Druk Kurii Biskupiej 8  s. 7. 
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Ojczyzny
339

. Duchowieństwo i wiernych wzywa do gorącej modlitwy w intencji 

wyborów na Wołyniu
340

.  

Zachęca duchowieństwo i wiernych do zaangażowania się w akcje 

państwowe, które nie sprzeciwiają się zasadom Chrystusowym i służą dobru 

społeczeństwa. Jedną z takich akcji był „Tydzień Lotniczy”, zorganizowany 

przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa. Jego organizatorzy pragnęli ukazać 

niebezpieczeństwa, grożące ludności w czasie możliwych napadów lotniczych na 

pograniczne miejscowości
341

. Zaleca katolikom, aby dla uniknięcia 

niepożądanych działań, współpracowali ze sferami, które pracują nad 

stworzeniem warunków obrony. Przypomina, że na każdym obywatelu spoczywa 

obowiązek miłości Boga i Ojczyzny. „Skoro miłość Ojczyzny stoi na pierwszym 

miejscu po obowiązku miłości Boga, - wyrazem tej miłości będzie podawanie jej 

pomocy, gdy ona wzywa”
342

. Uważa, że każdy obywatel powinien wziąć udział 

w pracach na rzecz Państwa. Wzywa diecezjan do czynnego udziału w „akcji 

przeciwpożarowej” i w zorganizowaniu „żeńskiej służby pożarniczej”. Biskup 

Szelążek zachęca młodzież żeńską swojej diecezji, należącą do Akcji Katolickiej, 

„do ochotnego zgłaszania się w szeregi straży pożarnej”. Młodzież żeńska, 

oprócz zadań, które wykonuje w stowarzyszeniach, powinna „podjąć się 

równocześnie obowiązków płynących z miłości bliźniego i umiłowania 

Ojczyzny”
343

. 

 

 

3.3.5. Miłość względem najbardziej potrzebujących 

 

Biskup Szelążek zaznacza, że nauka Kościoła odróżnia „własność dóbr 

doczesnych” od umiejętnego i sprawiedliwego ich użycia. Każdy człowiek ma 

prawo do posiadania własności prywatnej, ale właściwe użycie tych dóbr  

                                                 
339

 Zob. Tamże, s. 8. 
340

 Zob. Tamże, s. 9. 
341

 Zob. Tenże, Odezwa nr 3863/3260 o „Tygodniu Lotniczym”, Łuck, 2 sierpnia 1927, MDŁ 2(1927) nr 8,  

s. 579-580. 
342

 Tamże, s. 580. 
343

 Tenże, Pismo w sprawie żeńskiej służby pożarniczej w strażach pożarnych, Łuck, 13 VII 1939, MDŁ 

14(1939), nr 8, 440-441. 
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w społeczeństwie jest konieczne. Zauważa, że papież Leon XIII
344

 w swojej 

encyklice Rerum Novarum daje właściwe wskazania, jak człowiek ma 

rozporządzać dobrami doczesnymi. Podkreśla, że Kościół dąży do tego, aby te 

wskazania nie pozostały w teorii
345

. Cytuje św. Tomasza z Akwinu: „Godziwą 

jest rzeczą, iżby człowiek posiadał swoją własność. Jest to nawet koniecznym dla 

życia ludzkiego”. Kościół wypowiada się jednoznacznie za tym, że „człowiek 

winien mieć te dobra - nie jako stojące poza sferą ogólnych potrzeb i jako służące 

wyłącznie jego potrzebom, lecz jako wspólne; winien przeto właściciel ochotnie 

dzielić się z innymi w ich wielkiej potrzebie, winien z łatwością dawać i użyczać 

bliźnim”
346

. Chrześcijanin, który zaspokoił swoje potrzeby konieczne do życia, ma 

obowiązek pozostałymi środkami dzielić się z bliźnimi (por. Łk 11,41; Mt 25, 40; 

Dz 20,35). Odwołuje się także do św. Jana Chryzostoma, który twierdzi, że nieraz 

dopust Boży odnośnie utracenia dobra materialnego, może służyć dobru 

duchowemu człowieka
347

. Zwracając się do wiernych, Ks. biskup akcentuje, że 

każdy katolik powinien pomóc potrzebującemu. Biedny winien to czynić w miarę 

swej możności, ponieważ wymaga tego prawo miłości. Bogaty powinien dzielić 

się swoimi dobrami z ubogimi, kierując się wskazaniami encykliki Leona XIII
348

 i 

wskazaniami Piusa XI, który w encyklice Caritate Christi compulsi, wzywa 

wiernych, aby „odmawiając sobie przyjemności skądinąd godziwych” ofiarowali 

coś dla ludzi ubogich. Papież zachęca ludzi nie mających pracy i żyjących  

w ubóstwie, aby przyjmując doświadczenie z cierpliwością łączyli się  

z cierpieniem Chrystusa
349

. 

Biskup przypomina, że w pracy charytatywnej duchowieństwo powinno 

kierować się Chrystusową zasadą miłości bliźniego. Odwołuje się do przypowieści 

                                                 
344

 Ks. Biskup cytuje słowa papieża Leona XIII: „ Jeżeli masz, talent, -patrz, aby on nie pozostawał 

nieużytecznym; jeżeli masz dostatek, czuwaj, aby ten dostatek nie spleśniał w zaniedbaniu dzieł 

miłosierdzia” - Tenże., List pasterski z wezwaniem do niesienia pomocy diecezjanom poszkodowanym 

przez gradobicie w miesiącu lipcu 1931, Łuck 1931, s. 6. 
345

 Zob. Tamże, s. 4-5. 
346

 Tamże, s. 5. 
347 

Tamże, s. 2. 
348

Tamże, s. 5-6. 
349

 Tenże, Pismo nr 2900. W sprawie encykliki Ojca św. „Caritate Christi compulsi”, Łuck, 3 czerwca 

1932, MDŁ 7(1932) nr 6, s. 289-291. 
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o miłosiernym Samarytaninie
350

. Chrystus nie przyjmuje żadnej ofiary, która 

wyklucza spełnienie obowiązku miłosierdzia (por. Mt 9, 13). Chcąc przybliżyć 

diecezjanom, czym jest czyn miłosierdzia względem bliźniego, odwołuje się do 

nauki Ojców Kościoła. Wielu z nich twierdzi, że katolik, który nie czyni 

miłosierdzia popełnia ciężki grzech zaniedbania. Nawiązuje również do słów św. 

Tomasza z Akwinu, który dowodzi, że miłosierdzie będące treścią religii 

chrześcijańskiej, najbardziej ujawnia się we wspieraniu potrzebujących. Według 

św. Ambrożego, nic tak nie wyróżnia chrześcijanina, jak miłosierdzie Boże. Karci 

on człowieka, który mając dobra materialne, nie wspiera potrzebującego. Podobnie 

twierdzi Euzebiusz z Cezarei, „kto pozbawiony jest miłosierdzia, ten nie jest 

chrześcijaninem”
351

. Autor zwraca uwagę na słowa św. Hieronima, „lepiej 

przyodziewać Chrystusa w osobie ubogich— aniżeli kościoły budować, — 

pokrywać srebrem i kością słoniową podwoje świątyń, obsypywać złociste ołtarze 

drogimi kamieniami, - a ściany marmurową ozdabiać inkrustacją”
352

. Biskup 

uważa, że w momentach ciężkich dla braci, w duchownym a także i materialnym 

wsparciu innych ludzi, ujawnia się stopień wiary, miłości Boga i bliźniego. Zaś 

św. Augustyn twierdzi, że zawsze może pomóc ten, kto ma serce przepełnione 

miłością bratnią. Z kolei św. Fulgencjusz utrzymuje, że każdy człowiek może 

pomóc, jeżeli ma dobrą wolę
353

.  

W kontekście miłosierdzia, nasz Autor podejmuje problem głęboko 

zakorzeniony w społeczeństwie. Ujawnia się on w postaci grzechu lichwy, która 

wyraża się w braniu wygórowanych procentów od wypożyczonych pieniędzy. 

Często ofiarą „lichwiarzy” są ludzie potrzebujący pomocy. Zauważa, że prawo 

świeckie, a przede wszystkim prawo Boskie i kościelne zabrania uprawiania 

takiego „rzemiosła”. Cytuje św. Leona Wielkiego, który stwierdza, że człowiek, 

żyjąc w nieprawości, zadaje śmierć swojej duszy
354

. Wyjaśnia wiernym: 

                                                 
350

 Tenże, Rozporządzenie nr 300 w sprawie niesienia pomocy poszkodowanym przez gradobicie, Łuck, 25 

lutego 1932, MDŁ 7(1932) nr 3, , s. 124-125. 
351

 Tenże, List pasterski z wezwaniem do niesienia pomocy diecezjanom poszkodowanym przez gradobicie 

w miesiącu lipcu 1931, Łuck 1931, s. 2-3. 
352

 Tamże, s. 3. 
353

 Tamże, s. 4. 
354

 Św. Leon : „Nieszczęśliwy, jeżeli postrada to, co pożyczył, lecz jeszcze nieszczęśliwszy, gdy bierze 

więcej nad to, co pożyczył. Ciągnąc zyski ze swych pieniędzy, śmierć zadaje duszy swojej”. – Tenże, 
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„Obowiązek miłości bliźniego i sprawiedliwości nie pozwala brać żadnego 

procentu od ludzi pozostających w wielkiej potrzebie; postępujący inaczej 

dopuszczają się nieludzkiego czynu; chciwość od tej chwili coraz bardziej 

opanowuje człowieka”355. 

 Biskup łucki głęboko przeniknięty troską o dzieci-sieroty, zachęca 

duchowieństwo i diecezjan do wzięcia czynnego udziału w akcji dobroczynnej na 

potrzeby zakładów opiekuńczych. Sprzyja wszystkim działaniom charytatywnym, 

które podejmowała redakcja czasopisma „ Życie Katolickie”. Jedną z takich akcji 

była zbiórka przed świętami Bożego Narodzenia na sierocińce Wołynia. W 1933 

roku pisze: „ (…) w tej ciężkiej dobie kryzysowej, (…) pomimo trudnych 

warunków, nie wolno nam dać zginąć ani jednemu dziecku”
356

. 

Pan Bóg bardzo wysoko ocenia „dar ubogiemu złożony”, twierdzi  

i nazywa go „świętym czynem”
 357

. Ks. biskup zwraca się do społeczeństwa 

katolickiego na Wołyniu z gorącą prośbą, żeby każdy mógł włączyć się w akcję 

charytatywną Katolickiego Stowarzyszenia Dobroczynności w Łucku. 

Działalność Stowarzyszenia „wynika z najpiękniejszej zasady chrześcijańskiej, 

jest obowiązkiem solidarności społecznej, która powinna bogactwem ducha  

i ofiarną dłonią złagodzić (...) ciężkie położenie bliźnich”
 358

. Zachęca 

społeczeństwo Wołynia do poparcia tej akcji, ufność swoją pokłada w świętości 

tejże sprawy.  

Czuły na potrzeby braci, biskup Szelążek organizuje w diecezji akcję 

dobroczynną, która ma służyć potrzebującym. Jedną z nich była akcja pomocy dla 

południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej Polskiej, która w 1927 roku 

ucierpiała od powodzi
359

. Wyjaśnia diecezjanom, że państwo nie jest w stanie 

okazać dostatecznej pomocy ludności i nalega, by całe społeczeństwo włączyło się 

do tej akcji. Uważa, że w takich momentach życia „ spełnić mamy wskazane przez 

                                                                                                                                               
Przeciwko grzechom kradzieży, („Bóg nieskończenie dobry”), [b.m.r.], rps kaz., s. 12. 

355
 Tamże, s. 12-13. 

356  
Tenże, Błogosławieństwo Najdostojniejszego Pasterza dla zbiórki gwiazdowej na sierocińce wołyńskie, 

ŻK IV (1933) nr 49, s. 769. 
357

 Tenże, Do społeczeństwa na Katolickiego na Wołyniu /w sprawie Stowarzyszenia Dobroczynności, Łuck, 

14 I 1930, ŻK 1(1930) nr 3, s. 1. 
358

 Tamże, s.1. 
359

 Zob. Tenże, Zarządzenie nr 4546 w sprawie niesienia pomocy dla powodzian, Łuck, 10 września 1927, 

MDŁ 2(1927) nr 10, s. 685. 
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Chrystusa Pana uczynki miłosierne o znaczeniu wiekuistym. To są chwile,  

w których zajaśnieć mogą serca chrześcijan żywym blaskiem bratniej miłości”
360

. 

Ostrzega przede wszystkim duchowieństwo, że po długo trwającej zimie w 1929 

roku na Wołyniu może zagrażać powódź. Zachęca duchowieństwo  

w porozumieniu z wojewodą, żeby „z ambony przywoływało ludność do spokoju, 

do posłuszeństwa zarządzeniom Władz, zwłaszcza do wytężonej pracy dla dobra 

ogólnego podczas ratowania i do przyjścia z pomocą ofiarom ewentualnej 

powodzi”
 361

. Prosi duchowieństwo, „aby w razie klęski stanęło w pierwszych 

szeregach zorganizowanej akcji ratowniczej”
362

. W 1934 roku Małopolska 

ucierpiała od powodzi. Setki tysięcy rodzin zostało bez dachu nad głową. Biskup 

Szelążek gorąco wzywa duchowieństwo i diecezjan do wsparcia potrzebujących. 

Zachęca, by wesprzeć braci tak materialnie, jak i duchowo. Przypomina  

o utworzeniu „Komitetów pomocy dla powodzian” w tych parafiach, gdzie 

jeszcze nie zostały powołane do życia. Zarządza w swojej diecezji nabożeństwo 

błagalne o uproszenie miłosierdzia Bożego dla tych, którzy ucierpieli
363

.  

Zwraca się do duchowieństwa i wiernych diecezji z gorącą prośbą  

o wsparcie potrzebujących, ponieważ tysiące rodzin Wołynia ucierpiało od 

gradobicia. Katastrofy niszczą dobra materialne, ale nie mogą zniszczyć miłości 

braterskiej, która jednoczy „rzesze ludzkie, może dotychczas rozbite, skłócone  

i przepojone jadem nienawiści wzajemnej”
364

. Informuje, że wiele rodzin znajduje 

się w stanie zupełnego zubożenia, dlatego wzywa duchowieństwo do współpracy  

z władzami w tworzeniu „komitetów ratowniczych”. Zadaniem duchowieństwa 

było dokładne określenie potrzeb ludności i prawidłowe rozdzielenie środków 

materialnych, dostarczanych przez władze
365

. 

Ks. biskup zachęca diecezjan do wzięcia czynnego udziału we wsparciu 

bezrobotnych. Uważa, że chrześcijanin nie może być obojętny „na skrajną nędzę 
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 Tamże, s. 686. 
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 Bp Walczykiewicz, Obrona przed grożącą powodzią, MDŁ (1929) nr 2, s. 69. 
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 Tamże, s. 69. 
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 A. P. Szelążek, Orędzie nr 4096 z powodu powodzi w Małopolsce, Łuck, 20 VII 1934, MDŁ  9 (1934) nr 

8, s.275-276. 
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 Tenże., List pasterski z wezwaniem do niesienia pomocy diecezjanom poszkodowanym przez gradobicie w 

miesiącu lipcu 1931, Łuck 1931, s. 1-2. 
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 Tenże, Rozporządzenie nr 300 w sprawie niesienia pomocy poszkodowanym przez gradobicie, Łuck,  25 

lutego 1932, MDŁ 7(1932) nr 3, s. 123-124. 
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braci w Chrystusie”. Na pierwszym miejscu w życiu społecznym powinna być 

ofiarna i czynna pomoc bliźniemu. Zwraca się do duchowieństwa, aby nie tylko 

zachęcało wiernych do ofiarności, ale przede wszystkim do zorganizowania 

pomocy dla cierpiących niedostatek
366

. Prosi o zorganizowanie lokalnych 

Komitetów dla bezrobotnych w tych miejscowościach, gdzie nie istnieją 

Katolickie Towarzystwa Dobroczynności
367

. W 1936 roku odbyła się Konferencja 

Księży Dziekanów diecezji łuckiej, która była poświęcona akcji charytatywnej. 

Wyakcentowano następujące zadania duchowieństwa: założenie we wszystkich 

parafiach Towarzystw Dobroczynności; udział księży proboszczów w Komitetach 

ratowniczych na wypadek klęsk; udział duchowieństwa w pracy społecznej, celem 

szukania pracy dla bezrobotnych
368

. Biskup Szelążek, zachęca księży proboszczów 

do wzięcia udziału w Komitetach Obywatelskich pomocy zimowej dla 

bezrobotnych. Z głębokim przekonaniem zwraca się do duchowieństwa z prośbą  

o opiekę nad klasą robotniczą i ubogimi: „Ludzie pozbawieni środków do życia, 

od nas przede wszystkim oczekują spełnienia naczelnego przykazania Zbawiciela 

o miłości bliźniego. Im większa zaś jest niedola bliźniego, tym większą być winna 

nasza gorliwość ku jej złagodzeniu i usunięciu”
369

. Zobowiązuje ich do niesienia 

materialnej i duchowej pomocy.  

Nasz Autor pism, przejęty troską o potrzeby drugiego człowieka, był 

prawdziwym świadkiem Chrystusa, dobrym obywatelem swojej Ojczyzny. 

Jednocześnie był przykładem dla duchowieństwa i diecezjan w świadczeniu 

miłości bliźnim. 
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 Tenże, Zarządzenie nr 5100 w sprawie niesienia pomocy bezrobotnym, Łuck, 13 X 1931, MDŁ 

6(1931) nr 8, s. 273. 
367

 Tamże, s. 274. 
368

 Zob. Tenże, Zarządzenie nr 7214 o pomoc zimowa dla bezrobotnych, Łuck, 21 X 1936, MDŁ 11(1936) 

nr 11, s. 315-316. 
369

 Tamże, s. 316. 



 

 

Zakończenie 

 

Miłość bliźniego jest przykazaniem, wypływającym z miłości Boga  

i wymagającym od osoby wierzącej odpowiedzi na Boże wezwanie. Celem 

powyższej pracy było ukazanie roli miłości w życiu chrześcijańskim. Praca była 

analizą przeprowadzoną na podstawie pism biskupa diecezji łuckiej, Adolfa 

Piotra Szelążka. Pisząc o miłości chrześcijańskiej, Autor dogłębnie ukazuje jej 

zakorzenienie w miłości Boga do każdego człowieka, bez względu na 

jakiekolwiek różnice: narodowość, stan społeczny czy wiek. Wspólnota Miłości, 

którą tworzy Trójca Święta i w której partycypuje chrześcijanin, rzutuje 

następnie na stosunki międzyludzkie. Człowiek wierzący nie może być 

zamknięty na innych, ponieważ będąc włączony we wspólnotę z Osobami Trójcy 

Świętej jest powołany do tworzenia wspólnoty miłości braterskiej.  

W niniejszej pracy składającej się z trzech rozdziałów, posługiwano się 

metodą analityczno-syntetyczną, za pomocą której omówiono rolę miłości Boga  

i bliźniego w życiu chrześcijanina. 

W pierwszym rozdziale zostało ukazane źródło trynitarne miłości 

braterskiej, którym są Osoby Trójcy Świętej: Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

Rozdział ten został napisany głównie na podstawie kazań biskupa Szelążka. Przy 

omówieniu tego zagadnienia, nasz Autor czerpie z nauki św. Jana, który tworzy 

syntezę miłości Boga i bliźniego, a także z listów św. Pawła i pism Ojców 

Koscioła. Na początku pierwszego rozdziału podjęto próbę określenia, czym jest 

miłość Boga objawiona człowiekowi od chwili stworzenia. Autor określa miłość 

jako „Bożą przyjaźń”, która polega na zaproszeniu człowieka do tworzenia 

wzajemnej przyjaźni międzyludzkiej. W tym kontekście wyraża on przekonanie, 

że człowiek nie może do końca zrozumieć, czym jest „przyjaźń Boża”, dlatego 

Ojciec posyła Syna, aby mógł swoim wcieleniem ukazać miłość każdemu 

człowiekowi. Ks. biskup podkreśla, że Chrystus umierając na krzyżu, ukazał 



92 

 

człowiekowi najwyższą miarę miłości i nauczył go jak należy kochać Boga  

i innych. Chrystus jest najdoskonalszym wzorem miłości i posłuszeństwa 

względem Ojca. W tym rozdziale została także ukazana pierwsza wspólnota 

chrześcijan, która otrzymawszy Ducha Świętego, głosiła Dobrą Nowinę na całym 

świecie. Biskup Szelążek podkreśla, ze Bóg, który jest Miłością zechciał nią 

obdarować całe stworzenie, a Duch Święty rozlewa ją na cała ludzkość. 

W kontekście Boskiego źródła miłości, pojawia się pytanie, jak człowiek, 

obdarowany miłością Bożą, powinien odpowiedzieć na Boże wezwanie? 

Odpowiedź na to zagadnienie została podana w drugim rozdziale, który był 

analizą roli, jaką spełnia miłość Boga i bliźniego w życiu modlitewno-

sakramentalnym chrześcijanina. Uwydatniono w nim także wpływ na 

zaangażowanie się wierzącego we wspólnotę i misję Kościoła. Biskup łucki 

zwrócił uwagę, że modlitwa nie jest szczera, jeżeli nie wypływa z miłości do 

Boga i nie jest połączona z pragnieniem dobra dla innej osoby. Są to istotne 

warunki, które pomagają człowiekowi coraz bardziej wzrastać w miłości Boga  

i bliźniego. Przy omawianiu tego zagadnienia podkreślono, że życie 

sakramentalne odgrywa bardzo ważną rolę w duchowym wzrastaniu 

chrześcijanina. Autor pism omawia je na podstawie nauki Soboru Trydenckiego, 

a także Ojców Kościoła. Podkreśla prawdę o centralnym miejscu Eucharystii w 

życiu wierzących i o tym, ze podczas jej sprawowania wszyscy jej uczestnicy 

skupiają się wokół Stołu Eucharystycznego i tworzą jedną braterską rodzinę. We 

wzrastaniu w miłości do Boga i bliźniego istotny jest również sakrament Pokuty. 

Biskup zwraca uwagę na istotny warunek sakramentu Pokuty, którym jest żal za 

grzechy. Wyjaśnia, jaki żal jest wystarczający do uzyskania odpuszczenia 

grzechów, wymienia różne kategorie chrześcijan w podejściu do wypełnienia 

tego istotnego warunku sakramentu Pokuty.  

Miłość Boga i bliźniego zajmuje istotne miejsce nie tylko w życiu 

modlitewno-sakramentalnym, ale również w zaangażowaniu się chrześcijanina 

we wspólnotę i misję Kościoła. Biskup Szelążek ukazuje wielość form czynnego 

zaangażowania się ucznia Chrystusowego we wspólnotę i misję Kościoła. Takim 

bogactwem dla całego Kościoła i diecezji łuckiej była Akcja Katolicka,  
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z zapoczątkowaniem której na terenie diecezji łuckiej tworzyły się 

stowarzyszenia, bractwa, sodalicje. Ich zadaniem było ożywienie życia 

religijnego chrześcijan i pełnienie dzieł miłosierdzia wobec bliźnich.  

Z przeprowadzonej analizy pism wynika, że te organizacje przyczyniały się do 

krzewienia miłości Boga i bliźniego. Rozdział ten jest jakby całościowym 

spojrzeniem na dwa aspekty życia chrześcijańskiego – modlitewny, 

kontemplacyjny i czynny, apostolski. Elementy te wzajemnie się przenikają i to 

do tego stopnia, że pokazują, iż życie chrześcijanina nie może być skierowane 

tylko i wyłącznie na modlitwę i sakramenty albo tylko i wyłącznie na 

apostolstwo, ale winno być życiem modlitewno-czynnym. Tylko chrześcijanin, 

który nawiązuje szczery dialog z Bogiem, jest prawdziwym apostołem 

Chrystusa. 

Trzeci rozdział ukazuje miłość Boga i bliźniego, która domaga się od 

człowieka konkretnego czynu. Nasz Autor pokazuje, że działanie apostolskie jest 

w istocie czynnością Boską, dlatego też chrześcijanin nie powinien opierać się  

w nim jedynie na własnych siłach. Można pełnić czyny apostolskie, wypływające 

z miłości Boga i bliźniego, jeśli się naśladuje Jezusa Chrystusa i świętych. 

Miłość chrześcijańska przybiera rożne formy. Z analizy pism biskupa Szelążka 

wynika, ze szczególną uwagę zwracał on na takie jej formy, jak: przyjaźń 

chrześcijańska, miłość nieprzyjaciół, miłość grzeszników, pomoc duszom  

w czyśćcu. Inną formą miłości jest zaangażowanie w życie społeczne. Do 

aktywnej działalności na tym polu, Ks. biskup zachęca duchowieństwo  

i wiernych. Podkreśla, że rodzina jest fundamentem, na którym została 

zbudowana cała społeczność. We wzrastaniu duchowym jednostki ważną rolę 

pełni rodzina, szkoła, jak również środowisko pracy. Po obowiązku miłości 

Boga, biskup łucki mocno akcentuje obowiązek miłości Ojczyzny, dlatego 

zachęca duchowieństwo i diecezjan do czynnego udziału w życiu politycznym. 

Warto jeszcze wspomnieć o zagadnieniu, które zajmuje jedno z centralnych 

miejsc w nauczaniu biskupa Szelążka, a którym jest świadczenie pomocy 

ludziom potrzebującym, pozbawionym środków do życia. Jego pisma świadczą  
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o tym, że akcja charytatywna w diecezji łuckiej była przeprowadzana bardzo 

rzetelnie i owocnie.  

Niniejsza praca nie wyczerpuje zagadnienia o Akcji katolickiej, 

zorganizowanej na Wołyniu przez biskupa Szelążka. Warto ponadto zająć się 

szerszym zbadaniem działania Akcji Katolickiej na terenie diecezji łuckiej  

w latach 1926-1939 i uwzględnić te stowarzyszenia i bractwa, które nie zostały 

jeszcze ujęte w niniejszej pracy. Biskup Szelążek swoją działalnością pisarską  

i praktyczną przyczynił się do rozkrzewienia wiary w życiu społecznym, dlatego 

warto zająć się głębszym zbadaniem Jego pism z uwzględnieniem zawartej  

w nich nauki społecznej Kościoła i zbadać np. na ile osoba wierząca winna 

łączyć swe życie duchowe z czynnym zaangażowaniem się na rzecz dobra 

społecznego. 

 

 


