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CZASOPISMO KLERYKÓW 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

W PŁOCKU 

Niech cię Pan błogoslawi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe 
nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje 
i niech cię obdarzy pokojem. 

Lb 6, 24 - 26 
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 Michał Perek 

SŁOWO OD REDAKTORA 
Drodzy Czytelnicy! 

Pozwólcie na krótką, osobistą refleksję. 

Kiedy dwa lata temu kończyłem technikum graficzne 

postanowiłem sobie, że nigdy nie będę prowadził 

strony internetowej, nie będę projektował  

żadnych plakatów ani tym bardziej nie będę 

redaktorem w żadnym czasopiśmie – uważałem,  

że jest to po prostu nudna i żmudna praca! 

Tymczasem od jakiegoś czasu opiekuję się 

seminaryjnymi mediami, przygotowuję różne plakaty 

i ogłoszenia oraz – co ciekawe – sam 

zaproponowałem, że podejmę się przygotowania 

tego numeru seminaryjnego czasopisma Sursum 

Corda. Życie bywa naprawdę zaskakujące. Na moim 

przykładzie wyraźnie widać, jak bardzo w życiu 

sprawdza się stwierdzenie numquam dic numquam,  

czyli nigdy nie mów nigdy. Pan Bóg prowadzi nas 

różnymi drogami. Naprawdę warto, abyśmy na to 

Boże prowadzenie byli zawsze otwarci. 

Dziś oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 

naszego czasopisma. W tym wydaniu znajdziecie 

między innymi sylwetki najstarszych i najmłodszych 

braci tworzących naszą wspólnotę. Oprócz tego 

opisana została także seminaryjna codzienność 

podczas panującej pandemii koronawirusa.  

Nie zabrakło także wywiadu z ks. prof. Henrykiem 

Seweryniakiem, który przeprowadzili bracia z kursu 

pierwszego. Ponadto każdy z nich, zgodnie  

z tradycją, napisał krótki artykuł na wybrany przez 

siebie temat.  

Zapraszamy do lektury! 
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Kamil Mańkowski 

KORONAWIRUS W SEMINARIUM
9 lutego 2020 roku, godziny popołudniowe. 

Klerycy po pożegnaniu ze swoimi najbliższymi 

wracają do płockiego seminarium, by rozpocząć 

nowy semestr formacji. Niby pełni nowych sił  

i energii, jednak w sercu jak zawsze odliczający czas 

do kolejnego wyjazdu do rodzinnych domów  

i parafii. „Do zobaczenia w kwietniu. Przyjadę teraz 

na święta”. Takie słowa padają w Płońsku, Rypinie, 

Sierpcu i wielu innych miejscach. Chyba nikt  

nie spodziewa się wtedy tego, że…  

Po powrocie do seminarium, wśród wielu 

niezwykle interesujących tematów jakie pojawiały się 

między nami, zaczyna także krążyć wieść  

o „jakimś wirusie”, który szerzy się w Chinach. 

Wielu z nas słyszy wówczas po raz pierwszy nazwę 

„Wuhan”. Nikt jednak nie interesuje się nim 

szczególnie, gdyż rozwija się on gdzieś daleko w Azji. 

Poza tym, to przecież nic tak bardzo poważnego – 

objawy są bowiem podobne do tych występujących 

podczas przeziębienia i grypy…Tymczasem media 

zaczynają coraz częściej mówić o jego 

rozprzestrzenianiu się. Bardzo szybko okazało się,  

że sprawa dotyczy nie tylko Państwa Środka, 

ponieważ przypadki zarażenia już nie wirusem,  

ale koronawirusem, odnotowuje się także w Europie, 

na przykład we Włoszech. No tak, niby bliżej Polski, 

ale nadal daleko. Aż nagle 4 marca na  

tzw. „czerwonym pasku” pojawia się informacja: 

pierwszy pacjent z koronawirusem w Polsce!  

Już tydzień później zaczynają przybierać na sile 

poglądy o konieczności wprowadzenia pewnych 

ograniczeń, w tym także o zamknięciu kościołów. 

Rząd początkowo ogranicza liczbę wiernych  

na nabożeństwach i Eucharystiach do 50 osób  

(a z czasem do 5). 11 marca zostaje ogłoszona 

decyzja o zamknięciu szkół, przedszkoli, uczelni, 

żłobków. I tak dalej, i tak dalej… 
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Sprawa okazała się naprawdę poważna.  

Siłą rzeczy, ta nowa rzeczywistość musiała zagościć 

także w naszym seminarium. Wiedzieliśmy 

doskonale, że trzeba przygotować się na pewne 

zmiany. Czego one miały dotyczyć? Wyjedziemy do 

domów czy zostaniemy na miejscu?  

Jeśli wyjedziemy, to na jak długo? Jeśli zostaniemy,  

to czy życie będzie płynęło według wcześniej 

ustalonego schematu czy zostanie  

ono zmodyfikowane?  

Wystarczył miesiąc, by to co było tematem 

marginalnym, stało się zasadniczym problemem,  

z którym przyszło nam się mierzyć.  

Decyzja naszych Księży Przełożonych była 

jednoznaczna – zostajemy w Płocku.  

Dla bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. 

Parafrazując słowa z książki Alberta Camusa  

pt. „Dżuma” można powiedzieć, że od tej chwili 

pandemia koronawirusa stała się sprawą nas 

wszystkich. Skoro nasza Ojczyzna została objęta 

„kwarantanną narodową”, także i my poddaliśmy się 

„kwarantannie seminaryjnej”. Na czym ona 

konkretnie polegała? Po pierwsze, przestaliśmy 

wychodzić poza mury seminaryjne. Po drugie, 

zarówno pracownicy świeccy jak i Księża 

Profesorowie mieszkający poza naszym seminarium, 

przestali przychodzić do pracy. Od wtedy staliśmy 

się jeszcze bardziej odpowiedzialni za samych 

siebie. Przykład – pod dzielnym dowództwem  

i czujnym okiem jednej z sióstr zakonnych służyliśmy 

sobie nawet i w kuchni. Ta pozornie trudna sytuacja 

pomogła jednak w odkryciu wielu talentów 

kucharskich naszych kleryków! A jeśli ktoś nie czuł 

się na tyle obeznanym w sztuce kulinarnej, by podjąć 

się samodzielnego przygotowania obiadu czy kolacji, 

to wiedział doskonale, że do obrania ziemniaków  

czy zmycia naczyń po posiłku nie potrzeba mieć 

szczególnego doświadczenia. Każdy, na miarę 

swoich umiejętności i możliwości, zaangażował się  

w pomoc. Nasza większa aktywność w organizacji 

codziennego życia stała się możliwa między innymi 

dzięki zmianie planu dnia. Opóźniony został nieco 

czas pobudki i porannych modlitw, zmieniona 

została forma prowadzenia niektórych zajęć, 

pojawiło się trochę więcej czasu wolnego  

do własnego zagospodarowania. W związku z tym 

znajdujące się na terenie seminarium boisko 

sportowe oraz sala gimnastyczna zaczęły tętnić 

życiem. Zarówno klerycy jak i księża chętnie udawali 

się w te miejsca, by grać w piłkę nożną, piłkę siatkową 

czy badmintona. Dla fanów gier planszowych 

miejscem rozgrywek stała się seminaryjna kawiarenka 

a ogród stanął otworem dla wszystkich biegaczy  

oraz spacerowiczów. 
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No dobrze, wydaje się, że już najwyższy czas 

przejść do przedstawienia najważniejszego wymiaru 

naszego życia za seminaryjnymi murami. Mowa 

oczywiście o rzeczywistości modlitwy. Myślę,  

że dobrym wprowadzeniem będą słowa papieża 

Franciszka wypowiedziane 27 marca na pustym placu 

św. Piotra: „Panie, kierujesz do nas apel o wiarę. 

Wzywasz nas, byśmy wykorzystali ten czas próby 

jako czas wyboru. Nie jest to czas Twojego sądu,  

ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, 

a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne  

od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia 

kursu życia ku Tobie, Panie, i wobec innych”. 

Wiedzieliśmy, że w tym czasie szczególnie potrzeba 

nam przylgnięcia do Serca Jezusowego, dając mu 

więcej naszego czasu i modlitwy.  

Niejako potwierdził to papież Franciszek, gdy 

powiedział, że modlitwa to nasza  

zwycięska broń.  

Dwie inicjatywy, dość ściśle ze sobą 

związane, które jako wspólnota wprowadziliśmy do 

seminaryjnej codzienności, zasługują na szczególne 

podkreślenie: Różaniec i Adoracja. Niemal  

od samego początku „seminaryjnej kwarantanny” 

rozpoczęliśmy nieustanną Adorację Najświętszego 

Sakramentu. Prawie 40 dni i 40 nocy wpatrywania się 

w Boga. Czyż nie jest to symboliczna liczba? Niczym 

Mojżesz przebywaliśmy w Bożej obecności  

na seminaryjnej Górze Synaj. Z pewnością był  

to czas, kiedy jak Maria siadaliśmy u stóp Pana  

by słuchać Jego mowy i jak Nikodem 

przychodziliśmy pod osłoną nocy z pytaniami, by od 

Niego uzyskać odpowiedź. Kto wie, może taka 

okazja już nigdy więcej się nie powtórzy...  

Tym bardziej z naszych serc płyną słowa 

wdzięczności: Bogu niech będą dzięki za ten 

wyjątkowy czas!  
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Nasza wspólnota odpowiedziała także 

pozytywnie na prośbę Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski o codzienne 

odmawianie Różańca. Od samego początku, każdego 

dnia o 20:30 padaliśmy na kolana przed 

Najświętszym Sakramentem i błagaliśmy Boga przez 

wstawiennictwo Salus populi Masoviae  

o powstrzymanie pandemii. Dzięki organizowanym 

transmisjom „LIVE” na naszym profilu  

na Facebooku do wspólnej modlitwy przez 39 dni 

dołączało się 30, 40 a nawet 60 osób! To dla nich 

udostępnialiśmy także Eucharystie, Drogi Krzyżowe, 

Gorzkie Żale. Mogliśmy przez to dzielić się tymi 

darami, których sami tak często nie docenialiśmy  

(i nie doceniamy): możliwością adoracji 

Najświętszego Sakramentu, wspólnej modlitwy, 

fizycznego udziału w Eucharystii… Seminaryjna 

kaplica stała się prawdziwym, bijącym modlitwą 

sercem diecezji! 

Szczególną łaską daną nam od Pana Boga 

okazały się także wielkopostne rekolekcje,  

które dla naszej wspólnoty przygotował  

i przeprowadził ojciec Józef Augustyn, jezuita, 

znany i ceniony rekolekcjonista, prawdziwy 

mistrz duchowości i „prorok naszych czasów”.  

Dni spędzone w ciszy stały się wspaniałą okazją  

do koncentracji tylko na Bogu, a przez  

to „powrotu do pierwotnej miłości”  

i „przestawienia kursu życia ku Niemu”.  

Gdy tylko władze państwowe rozpoczęły 

stopniowe znoszenie pewnych restrykcji,  

zgodnie z obietnicą Księdza Rektora wyjechaliśmy 

do naszych rodzinnych domów. Po raz kolejny, choć 

z nowymi siłami i energią to jednak nieco 

ostrożniejsi, na początku maja wróciliśmy  

do seminarium. A co nas czeka w najbliższej 

przyszłości? Deus scit.  
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Piotr Jurczyński, Piotr Osipowicz 

„NIE, TO RACZEJ MNIE WYRZUCALI…” 

czyli historia powołania i życia w seminarium  

ks. prof. Henryka Seweryniaka  
Sursum Corda: Księże Profesorze, jaki był 

początek myśli Księdza o seminarium?  

Jak to się wszystko zaczęło? 

Ks. prof. Henryk Seweryniak: Najpierw się 

uczyłem na nauczyciela, byłem w Liceum 

Pedagogicznym w Gostyninie, potem po dwóch 

latach nauki, choć to była szkoła pięcioletnia  

i wychowywała nas na „junkrów komunizmu”, 

przeniosłem się do Liceum Ogólnokształcącego  

z myślą, że jednak chcę być księdzem.  

Nie miałem jakichś głębokich refleksji. Gdy się nad 

tym głębiej zastanawiałem,  to zawsze sprawa 

kończyła się tym, że na innej drodze się nie odnajdę, 

nie będę szczęśliwy. Ale nie wszystko było do końca 

przemyślane. Miałem wręcz genialnego księdza 

prefekta, ks. Ireneusza Kaczorka. Uczył mnie jeszcze  

w Szkole Ćwiczeń, znakomitej szkole, która była taką 

podstawówką przy Liceum Pedagogicznym. 

Poszedłem do niego z wiadomością, że chcę wstąpić 

do Seminarium. Ksiądz postawił mi tylko jedno 

pytanie: „A dlaczego chcesz być księdzem?”.  

Dla mnie oczywiste było tyle: „No, chcę być 

kapłanem”. Nie zgorszcie się, ale nie wiedziałem,  

co odpowiedzieć. Zapadał zmrok, w mieszkaniu było 

już dość ciemno, nastała długa, kłopotliwa cisza. 

I w tej ciszy głos ks. Kaczorka: „Słuchaj, idziesz do 

kapłaństwa po to, by służyć Bogu  

i ludziom”. Tak prosto. Wciąż słyszę ten głos. 

Kiedy już ksiądz był w Seminarium, czy miał 

Ksiądz wątpliwości, czy zostać, czy odejść? 

Nie, to raczej mnie wyrzucali. Wielkich wątpliwości 

nie miałem, czułem się bardzo dobrze  

w Seminarium, chociaż brakowało mi tutaj czasu na 

czytanie – dawniej dużo czytałem: powieści, książek 

podróżniczych, a tu na to nie było czasu. Miałem 

swoje walki duchowe, ale nie były one jakimiś 

poważnymi zmaganiami się ze sobą. Za to –  

jak wspomniałem - dwa razy z Seminarium mnie 

wyrzucano. Pierwszy raz, gdy byłem redaktorem 

gazetki Sursum Corda, odpowiedzialnym przede 

wszystkim za stronę graficzną. Drugi rok, egzamin  

z greki, chyba z dziewięciu kolegów oblało ten 

egzamin. Postanowiłem więc narysować,  

jak to  siedzi kleryk na ścieżce seminaryjnej, nad jego 

głową unoszą się gwiazdy jak po zderzeniu się  

z jakimś murem i dymek z trzema greckimi literami:   



 SURSUM CORDA 
MAJ 2020 

 

Strona | 7  

μοι... Miał to być skrót od μοιχεύω (moicheo),  

co znaczy: „cudzołożę”. Bo nasz świątobliwy 

profesor Nowego Testamentu i greki ks. Konrad 

Gąsiorowski, postać tyleż pobożna,  

co malownicza,  kazał takie czasowniki czasem 

odmieniać.  

Rektorem seminarium był wtedy legendarny  

ks. Marceli Molski. Na moim rysunku trzecia litera 

owego μοι (moi) trochę się wydłużyła  

i cały napis wyszedł na polskie „Mol”.  

Ksiądz rektor podejrzewał, że jakieś kpiny z niego 

sobie urządzam. Wezwał mnie i słyszę: „Syneczku,  

a wiesz, co się robi w firmie, jak ktoś dyrektora 

obrazi? Na buźkę, na buźkę wylatuje” (śmiech).  

Tak to po raz pierwszy wylatywałem z Seminarium. 

Drugi raz powtórzyło się to na szóstym roku. 

Zakończyłem „posługę dziekańską” i wraz z byłym 

wicedziekanem i byłym sacelanem zamieszkaliśmy  

w dużym, dwupokojowym  mieszkaniu po jednym  

z profesorów. Wieczór, silentium sacrum... Puka 

wicerektor, my przypuszczamy, że to może być on, 

ale mamy też nadzieję, że to ktoś z kolegów...  

Wolimy więc zamilknąć i nie robić żadnych ruchów. 

Rano przychodzi wezwanie na długą przerwę  

do kancelarii. Ks. Kraszewski, który wtedy był 

wicerektorem, a jednocześnie naszym wychowawcą 

kursowym (z ksywą „Ness”, od agenta federalnego, 

który walczył z Al Caponem)  staje przed nami  

i mówi: „No, cóż, koledzy, będziemy 

prawdopodobnie żegnać się z Seminarium. Takie 

nieposłuszeństwo?! Niewpuszczenie wicerektora? 

Jeszcze się zastanowię, ale raczej...” My wychodzimy 

i niemal pękamy ze śmiechu - wyrzuci nas  

z seminarium na VI roku, miesiąc przed końcem, 

diakonów? Oczywiście, rozeszło się po kościach... 

Jak Ksiądz rozwijał swoje zainteresowania 

związane z literaturą i teatrem w czasach 

studiów seminaryjnych i później jako młody 

kapłan?  

Tu nie potrafię wracać za bardzo do lat 

seminaryjnych, bo nie były one przodujące pod tym 

względem. Niewątpliwie dwie rzeczy  

są ważne. Pierwsza jest taka: czyta się chętnie  

i potem pozostają w człowieku zainteresowania 

humanistyczne, jeśli w dzieciństwie „zarazi się 

książką”. W moim przypadku pomogła bardzo 

mama. Mieszkaliśmy na wsi. Długie lata  

w naszej wiosce nie było nawet światła elektrycznego. 

Mama jednak zawsze dbała o to, żebyśmy mieli dużo 

książek. Nie było na nie za dużo pieniędzy,  

ale w PRL-u istniał taki znakomity system,  

że biblioteki gminne utworzyły punkty biblioteczne 

po wioskach. Moja mama postarała się więc o to, 

żeby taki punkt znalazł u nas w domu. W ten sposób 

mniej więcej co trzy miesiące do naszej biblioteczki 

przywoziliśmy z gminy 50-60 książek i ludzie mogli 

przychodzić, by je wypożyczać. Ja byłem zresztą 

najczęściej kimś w rodzaju bibliotekarza.  
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Zbyt wielu tych czytelników nie mieliśmy, ale książek 

bez liku. W Seminarium – i to jest drugi znaczący 

punkt mojej „czytelniczej historii’ - literatury 

religijnej i wymowy uczył nas niedościgły ks. prof. 

Mirosław Paciuszkiewicz. Ukończył polonistykę na 

KUL-u i był naszym profesorem oraz inspektorem  

w NSD, a potem rektorem kościoła św. Jana 

Chrzciciela ( w końcu zresztą wstąpił do jezuitów). 

Mówił cudowne kazania na Mszy świętej o godzinie 

11:00, takie bardzo literackie. Pamiętam do dziś,  

jak cytował „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej  

czy „Krzyżowców” Kossak-Szczuckiej. Natomiast 

nas stale zachęcał do czytania i tego wymagał.  

To wtedy przeczytałem „Moc i chwałę” i „Dzień 

powszedni wikarego” Majaulta. Jeśli chodzi o dalsze 

lata, to miałem takie szczęście, że na KUL-u  

i w Rzymie studiowałem tzw. hermeneutykę 

filozoficzną i teologiczną, zajmującą się kwestią 

interpretacji i rozumienia; tym, jak interpretować 

dzieła literackie, począwszy od opowieści biblijnych, 

przez mity i współczesną prozę narracyjną.  

Zarówno magisterium, jak i doktorat pisałem z tego 

właśnie zakresu. Tak to hermeneutyka trzymała mnie  

w nurcie zainteresowań słowem literackim  

czy literaturą piękną.  

A teatr? 

Przygoda z teatrem zaczęła się nieco inaczej.  Kiedy 

już jako ksiądz byłem studentem na KUL, często 

jeździłem autobusami albo okazjami do Warszawy, 

żeby znaleźć się na jakimś dobrym przedstawieniu 

teatralnym. Byłem więc na słynnej Balladynie 

Hanuszkiewicza (tej z „hondami” wjeżdżającymi  

na scenę). Także niezapomniane Rozmowy z Katem 

Moczarskiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie 

z Zygmuntem Hübnerem w roli głównej oglądałem 

właśnie jako student KUL-u. W Rzymie za ostatnie 

pieniądze biegałem czasem do teatru na Piazza 

Argentina czy do Piccolo Teatro. Natomiast 

przygoda z Teatrem Płockim rozpoczęła się tak 

naprawdę od czuwania przed pielgrzymką  

do naszego miasta Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Byłem odpowiedzialny za kształt tego czuwania. 

Poszczególne jego odcinki prowadziliśmy  

we trzech: ks. Tadeusz Łebkowski,  

ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, a potem ja. 

Wpadliśmy więc na pomysł z dyrektorem 

Mokrowieckim, z którym już się wcześniej znałem 

(konsultowali ze mną „Jeremiasza” Karola Wojtyły), 

że przedstawimy wiersze ks. Jana Twardowskiego. 

Wypadło to dobrze, choć aktorzy musieli grać  

w strugach deszczu. Kiedy wróciliśmy do domu i jak 

już opadły wszystkie emocje po tej pielgrzymce, 

Mokrowiecki mówi: „Słuchaj, a może byśmy zrobili 

z tego spektakl?”.  „Kupił” ode mnie tytuł: 

 «Jest miłość za nic», wzięty  zresztą  

z wiersza Twardowskiego.   
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 Graliśmy to dwadzieścia, trzydzieści razy co 

najmniej. Kiedyś zaproszono samego księdza 

Twardowskiego. To był zamknięty spektakl, na 

widowni siedziało może pięć osób. Ślicznie to 

wypadło. W pewnym momencie ks. Twardowski 

nachyla się do mnie i mówi: „Księże, mnie  

w Warszawie opowiadali, że to słabe przedstawienie, 

a to jest naprawdę bardzo dobre” (śmiech).  

To był początek...  

A jak to było z tegorocznym Misterium, 

wystawionym podczas Sympozjum Koła 

Naukowego?  

Przy Misterium miałem już więcej do zrobienia,  

bo napisałem scenariusz, który zresztą później ciągle 

jeszcze zmienialiśmy, skracaliśmy. Trzeba też było 

pilnować najprostszych rzeczy, takich jak na 

przykład, żeby manipularz był  

na odpowiedniej ręce biskupa. Trzeba też było 

odpowiedzieć na pytanie, czy biskup miał już wtedy 

mitrę, czy nie. Jak wyglądał benedyktyński mnich? 

Jaki miał habit? Jakie mógł mieć biskup trzewiki  

na stopach? Jak mogły wyglądać wory pokutne 

pokutników? Jaki był kolor wielkoczwartkowego 

ornatu? Czym okrywano  w Wielki Piątek krucyfiks?  

Te detale spoczywały jakby na moich barkach. 

Chodziło też, żeby jakoś oddać atmosferę „świętego 

płockiego średniowiecza”. Setek świec, zapachu 

katedry... Chodzę na jedną, druga próbę i wciąż 

czegoś mi brakuje. Nagle uświadamiam sobie, czego. 

No, właśnie zapachu świec, kadzideł. Poprosiłem 

więc, żeby przed przedstawieniem przyszło dwóch 

„specjalistów” i okadzili katedrę. I rzeczywiście, 

Radek i Piotr zrobili to profesjonalnie...  Aktorzy, 

choć czasem dalecy od Kościoła, też bardzo przeżyli 

nasze misterium. Po przedstawieniu pojechaliśmy 

jeszcze do teatru. Siedzieliśmy do drugiej w nocy  

i oglądaliśmy nagranie. Dla mnie to ważne w naszych 

kontaktach z nimi, żeby bez jakiegoś narzucania się 

tym wrażliwym ludziom otwierać od czasu  

do czasu oczy...   

Kto nie widział dramatu liturgicznego  

z Pontyfikału Płockiego I, to zachęcamy  

do obejrzenia - jest dostępny na kanale  

Teatru Płockiego na YouTube. Może  

nie poczujemy zapachu kadzidła i świec,  

ale coś z klimatu pozostaje. Księże, jeśli jakiś 

kleryk miałby do przeczytania jakąś jedną 

książkę i do obejrzenia jeden spektakl teatralny, 

to co by to było? 
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Książką, jaką polecałbym mu do przeczytania czy też 

do zabrania ze sobą na bezludną wyspę, byłaby 

Ewangelia św. Jana. Często powtarzam to na 

wykładach i takie jest moje przekonanie,  

że nie ma piękniejszego, głębszego dzieła  

w całej literaturze starożytnej niż ta Ewangelia. 

Wyobraźmy sobie, że gdzieś na początku naszych 

europejskich, euroatlantyckich dziejów powstaje coś 

takiego, co tak niesamowicie głęboko i pięknie 

potrafi opowiadać o relacji Boga i człowieka. O tym, 

kim pragnie Bóg być dla człowieka i kim człowiek 

może być w Bogu. Wielu uważa, że ta Ewangelia  

to owoc refleksji późniejszego Kościoła i że stoi  

za nią jakiś geniusz. Nie wiemy do końca, kto. 

Tradycja podpowiada: św. Jan Apostoł.  

Ale „Umiłowany uczeń”, to niekoniecznie Jan 

Apostoł. Inni mówią: za tą Ewangelią stoi jakiś 

wybitnie twórczy członek pierwotnego Kościoła, 

może  Jan Prezbiter. Inni – jakiś nurt 

judeochrześcijaństwa, związanego ze Świątynią, 

może z Qumran. I wciąż nie dostrzega się,  

że u źródeł Czwartej Ewangelii stoi jeden geniusz - 

Jezus Chrystus. Tam Jezus Chrystus jest widoczny 

takim, jaki był. I to jest dla mnie fascynujące  

w tej księdze.  

Jeśli chodzi o przestawienie, to byłoby takie, którego 

jeszcze nie spotkałem - „Lalka” Bolesława Prusa. 

Uważam, że „Lalka” jest jedną z największych 

powieści europejskich. Genialna rzecz o naszych 

biedach, kompleksach, niezawinionych i zawinionych 

różnicach społecznych, o pozytywizmie  

i o romantyzmie starego subiekta Rzeckiego.  

Chętnie obejrzałbym teatr pt. ”Lalka” i to bym  

bardzo polecał. 

Teraz taki odskok na drugi koniec świata, 

chociaż może nie tak bardzo odległy jak się 

może wydawać. Jak to jest się przejechać przez 

całą Ziemię Świętą na rowerze? 

Przez całą, to nie wiem. Wiem, jak to jest, jak się ma 

sześćdziesiąt lat i wybiera w taką podróż.  

To był mój prezent urodzinowy -  przygoda,  

do której każdego zachęcam. Zrobiłem 460 km,  

a więc nie tak dużo. Chciałem przeżyć rekolekcje, 

które polegały na tym: oddychać tym samym 

powietrzem, jakim On oddychał, jeść chleb, jaki On 

jadł, być tak spragnionym, spalonym słońcem jak 

On. Tygodniowe rekolekcje: Netanya, gdzie 

zatrzymałem się na noc. Nocą wychodzę nad Morze 

Śródziemne i wyobrażam sobie, że św. Paweł czy  

św. Piotr mogli przechadzać się na tym miejscu. 

Następnego dnia Cezarea Nadmorska, gdzie  

św. Paweł siedział kilka lat w więzieniu  

i wyruszył stamtąd w ostatnią drogę do Rzymu. 

Potem góry Karmelu i niezapomniana noc  

pod oliwkami, połączona z ukąszeniem przez 

skorpiona. I Kafarnaum, gdzie siostry dają mi klucz, 

bo akurat wyjeżdżają, a w ich ogrodzie jest siedem 

źródeł, w których na pewno Pan Jezus również 
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moczył nogi, a parędziesiąt kroków dalej Jezioro 

Genezaret. Samaria... Ostatni dzień. Czuję, że nie 

zrealizuję jednego swojego pragnienia – żeby 

odprawić Mszę Świętą na pustyni. Po lewej stronie 

Jordan, a po prawej pustynia, a na niej w oddali jakiś 

krzew. Podchodzę z rowerem na plecach.  

To cierniowiec. Takie same ciernie, jakie miał Pan 

Jezus na swojej głowie. Okazuje się, że pod pokaźny 

krzew można wczołgać się. Siadam na ziemi i w tym 

ukryciu nakładam stułę, wyjmuję z plecaka kielich, 

patenę po ks. Kraszewskim i odprawiam swoją 

pustynną Mszę Świętą.  

Sursum Corda: Dziękujemy za rozmowę. 

 

Piotr Stann 

Bycie seniorem… 
 

Pełnić funkcję seniora to cenne 

doświadczenie. W teorii jest to rzecz bardzo prosta. 

Zadaniem seniora jest czuwanie nad młodszym 

kursem i mówiąc zwięźle, po prostu bycie z nimi. 

Jednak w praktyce sprawa jest trochę bardziej 

skomplikowana i w związku z tym staje się okazją  

do nabycia nowych umiejętności. 

Przede wszystkim, osoba pełniąca tę funkcję 

musi nauczyć się roztropności i cierpliwości  

w działaniu. Oczywiste jest to, że na kursie nie może 

być zawsze pięknie i idealnie. Nieraz zdarzają się 

kłótnie, nieporozumienia lub inne problemy 

wymagające interwencji…a przynajmniej tworzą  

taki pozór.  

Gdy byłem seniorem po raz pierwszy, 

wydawało mi się, że wszystko zależało ode mnie  

i każda sytuacja domagała się mojej uwagi.  

Myślałem, że jestem po to, aby trzymać porządek  

i przekraczać rozmaite trudności, a co najgorsze, 

byłem przekonany, że to potrafię i że mam 

odpowiedzi na wszystkie pytania i znam najlepsze 

rozwiązania. Jasne, że się myliłem… i to grubo.  

Obecnie będąc seniorem po raz kolejny, 

mogę powiedzieć z doświadczenia, że seniorstwo 

uczy człowieka pokory. Trudno mi było przyjąć fakt, 

że nie wiem najlepiej, że nie jestem w stanie 

niektórych rzeczy „naprawić”, a tym bardziej, że nie 

powinienem tego robić.  

Dopiero po dłuższym czasie zrozumiałem,  

że owszem, mam obowiązek pilnować swoich 

juniorów, żeby trzymali się regulaminu,  

nie zaniedbywali formacji itd., ale jestem tylko  

do pomocy. Oni sami muszą do tego dojrzeć,  

sami muszą pokonywać różne przeszkody, które ich 
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spotykają, sami muszą wejść w rytm życia 

seminaryjnego i to od nich zależy jak będą wyglądać 

relacje na kursie. Ingerencja, owszem, czasami jest 

konieczna, ale trzeba być uważnym, rozważyć 

sytuację i ocenić, czy rzeczywiście mogę pomóc  

i jakie będą dalsze skutki tego działania.  

O odpowiedzialności, która łączy  

się z byciem seniorem nikt nie musiał mnie 

przekonywać. Pamiętam jeszcze, jacy byli moi 

seniorzy i w jaki sposób patrzyłem na nich. Byli dla 

mnie autorytetem, bo już nabrali doświadczenia życia 

w seminarium i wiedzieli co i jak należy robić. Przede 

wszystkim jednak senior, to była osoba zaufana,  

z którą zawsze można było porozmawiać i podzielić 

się tym, co boli i sprawia trudności,  

czy to w sprawach codziennych, w relacjach z innymi 

czy w sprawach duchowych. Nie wiem dokładnie  

do jakiego stopnia udaje mi się to, ale chciałbym,  

tak jak oni, zawsze umieć uważnie słuchać drugiego 

człowieka z taką wrażliwością. 

Oprócz nabycia nowych umiejętności, kleryk 

wyznaczony na seniora musi się również liczyć  

z pewnym wyrzeczeniem. Chodzi tu o czas  

i prywatność własnego pokoju, z których trzeba 

zrezygnować. Jednak, moim zdaniem,  

jest to nieproporcjonalnie mały minus, do którego 

szybko można się przyzwyczaić. 

Podsumowując, jest to konkretne wezwanie, 

które często wymaga dużo roztropności i nieraz 

cierpliwości. Senior, a przynajmniej w moim 

mniemaniu, najczęściej się uczy na błędach,  

ale to wszystko skutkuje większą zaradnością  

i odpornością na trudne sytuacje w przyszłości.  

Poza tym, dobrze się mieszka z juniorami, którzy 

trwale wnoszą dużo radości i uśmiechu  

do wspólnoty.
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Michał Perek 
NOWE TWARZE W SEMINARIUM

 Każdego roku, gdy na dworze po zimie robi 

się cieplej, w seminarium rozpoczyna się rekrutacja. 

Ten czas jest przede wszystkim czasem modlitwy –  

o nowe i święte powołania kapłańskie. Bóg 

pamiętając o swoim Kościele obdarza Go nowymi 

powołaniami, aby nigdy nie zabrakło szafarzy 

sakramentów i głosicieli Słowa Bożego. Rekrutacja 

składa się z kilku kroków – zgromadzenia 

dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu 

wstępnego. Gdy każdy z tych kroków przejdzie się 

pozytywnie, zostaje się przyjętym. W ubiegłym roku 

do naszego seminarium zostało przyjętych  

4 młodych mężczyzn. Postaram się po krótce ich 

przedstawić. 

Piotr Jurczyński - pochodzi z parafii  

pw. Świętej Rodziny w Mławie. Ukończył Katolickie 

Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. Macieja Kazimierza 

Sarbiewskiego SI w Mławie. Interesuje 

się historią powszechną (szczególnie  

II wojną światową), choć i matematyka 

nie jest odległa jego sercu.  

W kinematografii bardzo ceni produkcje 

Christophera Nolana, natomiast wśród 

zagranicznych twórców literackich 

wyróżnia przede wszystkich George'a 

Orwella. 

Paweł Klicki – pochodzi  

z parafii pw. Świętego Stanisława B.M. 

 w Lekowie. Ukończył Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące w Płocku. Interesuje się historią  

i liturgią, szczególnie Mszą Trydencką. Często 

wybiera się na długie przejażdżki rowerowe.  

Piotr Osipowicz – pochodzi z parafii  

pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Ukończył 

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. 

Bardzo lubi jazdę na rowerze na dłuższe dystanse,  

ale również chodzenie po górach. Lubi obejrzeć 

dobrą komedię. 

Mateusz Żołnierzak – pochodzi z parafii 

pw. Świętego Stanisława Kostki w Pułtusku. 

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Piotra 

Skargi w Pułtusku. Jego zainteresowania to jazda 

konna i muzyka, lubi oglądać ciekawe filmy i spędzać 

czas z przyjaciółmi. 
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Mateusz Żołnierzak 
Święta w seminarium

Spektakularnym faktem i bez wątpienia 

historycznym jest to, że przejdziemy do historii 

diecezji jako pokolenie kleryków, którzy po raz 

pierwszy, w dziejach istnienia naszego seminarium, 

uczestniczyli w Świętym Triduum Paschalnym  

w seminaryjnej kaplicy oraz całe święta Paschalne 

spędzili w seminarium razem z księżmi profesorami. 

Wielki Czwartek 

Wielkoczwartkowy dzień przebiegał dość 

zwyczajnie, poza kilkoma wyjątkami. Po pierwsze  

w seminarium obecni byli wszyscy klerycy, razem  

z tak zwaną filozofią, czyli klerykami kursu 

pierwszego i drugiego, którzy zawsze opuszczali 

uczelnię w Wielką Środę, aby uczestniczyć  

w obchodach Triduum w swoich rodzinnych 

parafiach. Po drugie, nikt nie udał się 

przedpołudniem do Katedry, aby uczestniczyć  

w Mszy Świętej Krzyżma. Łączyliśmy się jednak 

duchowo z naszymi pasterzami za pośrednictwem 

transmisji zorganizowanej przez Katolickie Radio 

Diecezji Płockiej. Po południu każdy energicznie 

przygotowywał się do rozpoczęcia obchodów 

Świętego Triduum.  

Przed godziną osiemnastą księża 

profesorowie zgromadzili się w zakrystii, którą 

specjalnie na czas świąt klerycy urządzili w Sali 

wykładowej. O godzinie osiemnastej rozpoczęła się 

celebracja Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej pod 

przewodnictwem Księdza Rektora. W czasie 

uroczystego „Gloria” dzwoniono we wszystkie 

dzwonki w seminaryjnej kaplicy oraz w dzwonek 

wiszący na głównym korytarzu, który na co dzień 

oznajmia rozpoczęcie kolejnych punktów dnia.  

Po uroczystej Liturgii wyjątkowo, według zaleceń 

Stolicy Apostolskiej i naszego Księdza Biskupa, 

Najświętszy Sakrament nie został przeniesiony do 

Kaplicy Adoracji, lecz pozostał jak zawsze  

w tabernakulum. Ponieważ Liturgiczne celebracje  

są najważniejszym, lecz nie jedynym elementem 

każdych świąt, późnym wieczorem  

w kuchni rozpoczęły się przygotowania  

do świątecznego gotowania. Klerycy, pod kierunkiem 

dk. Darka i sacelana kl. Sebastiana, wspólnie 

przygotowali potrawy na Wielkanocne śniadanie, 

obiad i kolacje oraz na drugi dzień świętowania.  
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Wielki Piątek 

W Wielki Piątek tradycyjnie o godzinie 

dziewiątej odbyła się Ciemna Jutrznia połączona  

z Godziną Czytań, lecz tym razem nie miała ona 

miejsca w płockiej Katedrze tylko w kaplicy Dobrego 

Pasterza w WSD. Po Liturgii Godzin wszyscy zabrali 

się za swoje obowiązki. Rozpoczęły się końcowe 

prace porządkowe, próby do liturgii i oczywiście 

gotowanie. Klerycy pod przewodnictwem głównego 

kantora stworzyli specjalny kwartet, który  

w wyjątkowy sposób uświetniał celebracje 

liturgiczne. O godzinie piętnastej uczestniczyliśmy  

w drodze krzyżowej pod przewodnictwem Ojca 

Duchownego. Tak jak poprzedniego dnia, razem  

z wybiciem godziny szóstej wieczorem, rozpoczęła 

się celebracja Liturgii Męki Pańskiej, której również 

przewodniczył Ojciec Duchowny. Całość 

przebiegała zgodnie z rozporządzeniami wydanymi 

na czas pandemii. Na koniec Najświętszy Sakrament 

został przeniesiony do symbolicznego Grobu 

Pańskiego, zrobionego przez sacelana. Przez całą noc 

trwała adoracja Pana Jezusa ukrytego w Sakramencie 

Ołtarza.  

Wielka Sobota 

W sobotę, przed świętami Paschalnymi,  

nie odbyło się jak co roku święcenie pokarmów.  

Po wspólnej celebracji Liturgii Godzin każdy  

z kleryków był zajęty przygotowaniami  

do obchodów Świąt.  

W kuchni przez cały dzień trwały ostatnie 

przygotowania. Klerycy przygotowali tradycyjne 

potrawy wielkanocne. Z racji ogromnych zdolności 

kulinarnych i wielkiego zaangażowania, potrawy były 

w liczbie kilkunastu, a chłodnie były pełne.   

Ujawniły się też ogromne talenty cukiernicze. 

Alumni upiekli około siedmiu rodzajów ciast.  

W całym seminarium panowała „wielka cisza, cisza 

wielkiej i świętej soboty”, lecz w nastrojach 

wyczuwalne były już przejawy paschalnej radości.  

Zgodnie z rubrykami, po zachodzie słońca,  

o godzinie dwudziestej, wszyscy zebrali się w ciemnej 

kaplicy Dobrego Pasterza. Liturgia Wigilii Paschalnej, 

pod przewodnictwem Księdza Rektora, rozpoczęła 

się od obrzędu błogosławieństwa ognia  

i przygotowania Paschału. Biorąc jednak pod uwagę 

wytyczne Stolicy Apostolskiej nie rozpaliliśmy 

ogniska, zapalono jedynie symboliczny znicz. 

Całość Liturgii przebiegała dalej tak jak zawsze,  

z pominięciem błogosławieństwa wody chrzcielnej  

i wody do pokropienia. Zostały tylko odnowione 

przyrzeczenia chrzcielne.  
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Najważniejszy dzień w roku liturgicznym 

rozpoczął się dla niektórych dość wcześnie. Tuż po 

godzinie czwartej rano rozpoczęto w kuchni 

przygotowania do uroczystego śniadania.  

O godzinie szóstej rano zaczęła się celebracja 

Mszy Świętej Rezurekcyjnej, której przewodniczył 

Ksiądz Infułat Wojciech Góralski. Niestety  

nie odbyła się zwyczajowa procesja Eucharystyczna.  

Po zakończeniu Mszy wszyscy udali się do refektarza 

na wspólne wielkanocne śniadanie.  

Dalej dzień wyglądał dość normalnie, chodź 

oczywiście bardzo świątecznie. Po wspólnym 

obiedzie klerycy odwiedzali się nawzajem. Był to czas 

wspólnych rozmów, oglądania filmów i grania w gry 

planszowe. Dzień zakończyliśmy nieszporami  

i wspólnym różańcem w intencji zaprzestania 

rozprzestrzeniania się pandemii. Wielkanocny 

poniedziałek wyglądał bardzo podobnie.  

Nie zabrakło również tradycyjnego polewania się 

wodą, jak na lany poniedziałek przystało. 

Ten wyjątkowy czas przyniósł nam wiele 

dobrego. Odkrywaliśmy nasze talenty, poznaliśmy się 

lepiej. Mimo iż jest to ciężki i pełen niepokoju czas 

dla wszystkich to stał się on dla nas dobrą lekcją  

i próbą. Już dziś wiemy, że przejdziemy do historii, 

na pewno chociaż tej lokalnej, diecezjalnej jako ci, 

którzy przetrwali wspólnie czas epidemii za murami 

seminarium.  

Historycznym momentem na pewno też 

staną się przeżyte tu święta Wielkanocne. Przede 

wszystkim nauczyliśmy się tego, że człowiek jest 

tylko niedoskonałym stworzeniem i pewność,  

iż panuje nad światem i tym, co się w nim dzieje jest 

tylko złudzeniem, a jedynym naszym ratunkiem  

i pomocą jest Zmartwychwstały i Miłosierny 

Chrystus, w którym pokładamy całą naszą ufność. 

Jemu to też polecamy nas samych, naszych bliskich  

i świat cały za wstawiennictwem Jego Świętej Matki. 

„Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny 

(…) od powietrza, ognia, głodu, wojny i zarazy – 

zachowaj nas Panie!” 
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Piotr Osipowicz 
Powołanie a formacja w Ruchu Światło-Życie

Mam na imię Piotr pochodzę z Gostynina  

z parafii Miłosierdzia Bożego. Wychowałem się  

w rodzinie katolickiej. Rodzice już odkąd pamiętam 

uczyli mnie modlitwy, przekazywali wartości  

i prowadzali mnie do kościoła. W wieku 8 lat 

zostałem ministrantem , służyłem przy ołtarzu aż 

do wstąpienia do WSD. 

Modlitwa w moim życiu była zawsze obecna, 

Pan Bóg nie był mi kimś obcym. Na pewnym etapie 

swojego dojrzewania poczułem głębsze pragnienie 

modlitwy, jakiś nawet „głód”.  

W klasie IV szkoły podstawowej pierwszy raz 

poczułem w sercu pragnienie bycia księdzem.  

Miałem wtedy zaledwie10 lat, więc ta myśl gdzieś 

poszła na bok. W pewnym momencie zacząłem 

szukać czegoś więcej w modlitwie, czegoś głębszego, 

sam do końca nie wiedziałem czego Ja tam szukam. 

Prosiłem Boga o pomoc, żeby coś z tym zrobił. 

Kilka dni później jeden z księży pracujących  

w mojej parafii zapytał mnie, czy nie chciałbym 

przychodzić na młodzieżowe spotkania oazowe. 

Przyznam, że wcześniej nie wiedziałem, że taka 

wspólnota w mojej parafii jest ….  

Ale po krótkim namyślę stwierdziłem,  

że co mi szkodzi iść na jedno spotkanie i zobaczyć  

jak to wygląda.  

Pierwsze kilka spotkań było trochę dla mnie 

trudne , może dlatego, że nikogo tam nie znałem… 

Ale postanowiłem bardziej się zaangażować i to 

szybko się zmieniło. W wakacje tego samego roku 

pojechałem na 15 dniowe rekolekcje oazowe w góry. 

Były to rekolekcje, Oaza  Nowego Życia I stopnia. 

Nie ukrywam, że trochę się bałem jechać na te 

rekolekcje, bo to mój pierwszy taki długi wyjazd  

z domu. Ale moje obawy już pierwszego dnia zostały 

rozwiane. Na tych rekolekcjach bardzo 

przełomowym momentem było przyjęcie Pana 

Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.  

Pamiętam kazanie przed tym obrzędem 

jednego z księży moderatorów o tym żeby przyjąć Go  

z miłością. I tak też zrobiłem.  
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Zrozumiałem też wtedy, że aby iść za Jezusem muszę 

mu zaufać i oddać się cały, czyli wszystko to,  

co posiadam. Po rocznej formacji w parafii 

pojechałem również na 15-dniowe rekolekcje tym 

razem na Oazę Nowego Życia II stopnia, która 

opierała się na Księdze Wyjścia. Później,  

po odpowiednim przygotowaniu w diecezji, zostałem 

animatorem w parafii i na oazach wakacyjnych. 

Mówię o tym wszystkim dlatego,  

że oaza dała mi coś więcej niż tylko dobry czas 

spędzony z drugim człowiekiem. Chrystus dał Mi 

przez to zrozumieć sens modlitwy.  

Mogę śmiało powiedzieć, że Bóg przez Ruch 

Światło-Życie kształtował i kształtuje to pragnienie, 

powołanie do kapłaństwa . Odkryłem wartość życia 

we wspólnocie. Rozeznawać powołanie  

bez modlitwy nie miałoby najmniejszego sensu,  

bo to modlitwa uczy relacji z Bogiem. Modlitwa  

i Słowo daje mi każdego dnia siły do kroczenia 

drogami jakie wyznacza Mi Chrystus.   

Chwała Panu! 

Paweł Klicki 
Szkoły Katolickie, a Seminarium Duchowne

Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian 

Nowowiejski wysoko cenił sobie wykształcenie 

kleru, nie tylko to teologiczne i filozoficzne,  

ale również podstawowe.  

Z tych racji, 

chociaż w latach 

wojennej 

zawieruchy udało 

mu się utworzyć 

Małe Seminarium 

w 1916 r., które 

później nazwano 

Niższym 

Seminarium Duchownym. Szkoła ta przez lata była 

wyłącznie męskim liceum, działającym obok 

Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.  

Kiedy w naszym kraju wprowadzana była poprzednia 

reforma edukacji, a Stolica Apostolska zalecała,  

aby niższe seminaria oddzielano od wyższych, 

przeniesiono ją na 18 lat do pobliskiego Sikorza. Tam 

uległa pewnym zmianom, które opiszę w dalszej 

części. Do poprzedniej siedziby powróciła  

w 2017 r. już jako Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki. Dawne 

mury ujrzały tę szkołę, wydaje się na pierwszy rzut 

oka w odmienionej i nie do poznania formie.  
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W roku 2016 jeszcze w Sikorzu, rozpocząłem w niej 

naukę. Od samego początku urzekło mnie ogromne 

poczucie wspólnoty, które panowało  

w internacie, a emanowało na całą szkołę.  

Tak samo jak tu, w seminarium,  

miejsce to było ciągiem wielu korytarzy,  

które z pozoru przypominały labirynt, a jednak  

z czasem dało się odkryć w nich logikę i harmonię. 

Serce budynku zarówno w Sikorzu,  

jak i w Płocku stanowiła kaplica, tak jak  

w seminarium duchownym.  

To tam rozpoczynał i kończył się dzień,  

to tam podejmowałem ważne w moim życiu decyzje, 

to tam spotykałem się również, a raczej przede 

wszystkim z Panem Bogiem. Wspólne modlitwy 

wpisywały się w codzienny plan dnia, bardzo 

podobny do tego seminaryjnego.  

Jak już wspomniałem dzień rozpoczynał się  

od wspólnych modlitw i śniadania, po którym 

zaczynały się zajęcia lekcyjne. Po obiedzie  

był czas wolny do własnego zagospodarowania  

lub wykonania zleconych przez sacelana officiów.  

Po nim rozpoczynało się studium, które odbywało 

się trochę inaczej niż tutaj. Liceum to czas, kiedy 

niekoniecznie chce się samemu przysiąść do nauki, 

dlatego nauka własna odbywała się w dużej sali  

pod czujnym okiem wychowawcy. Po pewnym czasie 

uważam, że dobrze, że to tak wygląda,  

bo mogłem rzeczywiście czegoś się nauczyć, nawet, 

jeśli zupełnie nie chciało tego robić.  

Kiedy „Katolik” był jeszcze w Sikorzu, 

kolejnym punktem dnia była duchowna – czas  

na lekturę ciekawej książki, lub konferencję ojca 

duchownego czy księdza wicedyrektora.  

Był to jeden z moich ulubionych punktów, którego 

później, kiedy nie było już go w planie, ogromnie mi 

brakowało. Następnie kolacją rozpoczynał się 

wieczorny czas wolny. Nie pamiętam, żebym 

kiedykolwiek się na nim nudził, bo mieliśmy wiele 

pomysłów jak go spędzić. Zimą graliśmy  

w siatkówkę, latem w piłkę nożną, oglądaliśmy filmy, 

spacerowaliśmy lub po prostu mogliśmy ze sobą 

długo siedzieć i rozmawiać z przyjaciółmi,  

ze znajomymi. 

Od godziny 20:00 rozpoczynało się 

wieczorne studium, które odbywało się tym razem  

w prywatnych pokojach. Nie zawsze było jednak tak 

dużo nauki, żeby jeszcze wieczór spędzać przy 

podręcznikach, ale był to czas ciszy naukowej,  
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którą można było również poświęcić na czytanie 

książek, czy rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. 

Przedostatnim punktem dnia,  

bo ostatnim było gaszenie świateł o 22:00, 

 były wspólne modlitwy wieczorne, które kończyły 

się błogosławieństwem i ewentualnymi ogłoszeniami 

ojca duchownego czy dyrektora. 

W codziennym planie nie brakowało miejsca 

na Mszę Świętą, która w odróżnieniu  

od seminarium, miała miejsce zazwyczaj wieczorem. 

Obecna była również cotygodniowa adoracja 

Najświętszego Sakramentu, oczywiście w ciszy,  

tak jak ma to miejsce i tutaj. 

Wspominałem już o officiach, które były 

głównie liturgiczne, ale odnaleźć można w nich też  

i te porządkowe - przede wszystkim portatorzy  

i porządkowi kaplicy oraz korytarzy. Był to przejaw 

troski o nasz wspólny dom. 

Dobrym doświadczeniem, była panująca tam 

rodzinna atmosfera. Tak jak w seminarium, oprócz 

wspólnych posiłków, tworzą ją wspólna uroczysta 

Wigilia oraz obchodzenie świąt i uroczystości,  

ale przede wszystkim codzienne spędzanie razem 

czasu i dobre, przyjacielskie wręcz, relacje. 

Wspólnymi dla Seminarium i Katolickiego 

Liceum są jeszcze dwie rzeczy, które chcę  

tu wymienić. Pierwszą jest samorząd, który składa się 

z dziekana, wicedziekana i sacelana (brzmi znajomo 

prawda?). W czasie mojej obecności w Szkołach 

Katolickich, było mi dane pełnić dwie z tych funkcji, 

a mimo, że był to czas intensywnej, lecz dobrej pracy, 

to bardzo miło je wspominam. Drugą rzeczą, która 

wywodzi się z seminaryjnych tradycji szkoły  

są przeprowadzki w internacie. Co pół roku 

zmienialiśmy współlokatora i pokój, żeby się dobrze 

poznać z innymi ludźmi mieszkającymi w tym 

dużym domu, ale też dla pewnej odmiany planowej 

codzienności, którą choć bardzo sobie cenię, 

 może popaść czasem w monotonię.  

Oprócz wielu podobieństw oczywistym jest,  

że można odnaleźć wiele różnic. Chyba najbardziej 

rzucającą się w oczy jest ta, że od ponad 10 lat 

szkoła ta jest koedukacyjna i nie ma już obowiązku 

mieszkania w internacie. W obecnych czasach już 

nie tak wielu korzysta z tej możliwości, a na swoim 

przykładzie mogę powiedzieć, że jest to ciekawe 

doświadczenie. Drugą są wyjazdy do domu 

rodzinnego na prawie każdy weekend. Jednak, kiedy 

patrzy się, że jednak jest to liceum, są to oczywiste 

różnice, które na tym etapie życia, są naturalne  

i wydaje mi się w dużej mierze ważne dla osobistego 

rozwoju. 

Rok po tym jak zakończyłem moją przygodę 

z „Katolikiem”, z perspektywy prawie rocznej 

formacji w Seminarium mogę powiedzieć,  
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że jest to dobre miejsce, które uważam, że dobrze 

przygotowało mnie do drogi do kapłaństwa. 

Pozwoliło mi wypracować w sobie samodzielność  

w wielu aspektach życia, systematyczność w moich 

działaniach; przygotowało mnie do planowości,  

ale przede wszystkim dało mi większy zapał i chęć 

do prywatnej modlitwy. Podsumowując, mogę 

powiedzieć, że było to miejsce pełne nauki, nie tylko 

tej do matury; rozwijania pasji i zainteresowań,  

ale na pierwszym miejscu spotkania z Bogiem  

i drugim człowiekiem. 

 

 

Piotr Jurczyński 
WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ POD MIKROSKOPEM, 

CZYLI LABORATORIUM WIARY 
Na progu nowego tysiąclecia mogło się 

wydawać, że wspólnot młodzieżowych w naszej 

diecezji i tak było wystarczająco dużo. Każda nowo 

budowana odznaczałaby się jedynie pustkami  

w miejscach spotkań. Jednak ostatnie lata pokazują, 

że młodzi ludzie pełni wiary, zapełniają salki 

zarówno starszych wspólnot, jak i tych stosunkowo 

nowych, do których należy Laboratorium Wiary.  
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Obecnie istnieje kilkanaście oddziałów tej 

wspólnoty w naszej, jak w i innych diecezjach.  

Należę do grupy od maja 2016 r. i pragnę 

przedstawić jej funkcjonowanie przede wszystkim  

z perspektywy członkostwa w mławskim 

Laboratorium.  Jak się w niej znalazłem? 

ŚWIADECTWA 

Nie byłoby mnie w tej wspólnocie, gdyby nie 

piękne świadectwa ukazywane życiem przez 

starszych członków grupy. Angażowali się w pomoc 

w parafii; przy bierzmowaniu. Wzbudzali we mnie 

pewne zaciekawienie wspólnotą, którą reprezentują. 

Ostatecznie, tydzień po bierzmowaniu przyszedłem 

na spotkanie, niełatwe dla mnie spotkanie, gdyż 

praktycznie nikogo nie znałem.  

Ale z każdym miesiącem formacji, utwierdzałem się 

w przekonaniu, że podjąłem dobrą decyzję.  

Jak ta formacja wygląda z bliska? 

SPOTKANIA 

Raz w tygodniu spotykamy się w salce 

parafialnej na jednym z trzech typów spotkań: 

formacyjnym, modlitewnym i integracyjnym. Czym 

się charakteryzują? Formacyjne składa się przede 

wszystkim z konferencji głoszonej przez osobę 

prowadzącą lub gościa oraz grup dzielenia,  

na których omawiamy określone zagadnienia 

(poruszone na konferencji) z własnego 

doświadczenia.  

Spotkanie modlitewne zawiera bardziej 

rozbudowaną część modlitewną, której jest więcej niż 

zwykle. Adoracja w kościele i czuwania, prywatne lub 

pisane – to wszystko służy duchowemu rozwojowi 

pojedynczych osób, jak i całej wspólnoty.  

Natomiast integracja charakteryzuje się dużą ilością 

jedzenia na stole; często jakimś filmem i długimi 

wieczorami przepełnionymi dyskusjami na mniej  

i bardziej istotne tematy.  

Staramy się jednak, aby każde spotkanie 

niezależnie zawierało pewne elementy z pozostałych.  

Nie moglibyśmy chyba ze spokojem wysłuchać 

konferencji, jeśli wcześniej zabrakłoby pytań:  

„jak tam minął tydzień” i tym podobnych; 

ani wyjść z integracji bez przynajmniej kilku minut 

wspólnej modlitwy. 

REKOLEKCJE 

W ciągu roku na poziomie diecezjalnym 

mamy organizowane cztery sesje rekolekcyjne. Trzy 

z nich są krótszymi namiastkami wakacyjnych 

rekolekcji w Bańskiej Wyżnej, którym poświęcę 

szczególną uwagę.   

Około tygodnia po zakończeniu roku szkolnego, 

zgłoszeni członkowie zarówno Laboratorium,  

jaki i Ruchu Rodzin Nazaretańskich wyruszają do 

Bańskiej Wyżnej - niewielkiego miasteczka, 



 SURSUM CORDA 
MAJ 2020 

 

Strona | 24  

położonego w malowniczej krainie Małopolski, skąd 

rozciąga się krajobraz polskich Tatr oraz większych  

i mniejszych dolin. Przyjazd grupy prawie pięciuset 

osobowej, corocznie odmienia życie mieszkańców, 

którzy z uśmiechem witają przybyszów  w swoich 

domkach.  

Niesamowity klimat można poczuć, kiedy 

wszyscy wracają z pierwszego Apelu Jasnogórskiego  

z pobliskiego kościoła - setki ludzi na ulicy, gdzie 

każdy od najmniejszych dzieci po emerytów bije 

blaskiem radości. W kolejnych dniach wyprawa do 

doliny, pasm wyższych gór czy do zabytkowych 

góralskich kościółków. Wszędzie tam odbywają się 

konferencje i Msze Święte. Z piekącą od słońca skórą 

i potem na czołach, często zmęczeni, ale szczęśliwi 

wszyscy wracają na obiadokolacje do domków 

zakwaterowania. Po skosztowaniu smakołyków, 

przygotowanych przez wspaniałe panie gaździny, 

przychodzi czas na grupy dzielenia, wielokrotnie 

niosące bardzo głębokie refleksje.  

W oczekiwaniu na wieczorny Apel,  

nie brakuje wśród młodzieży gier, polonezów  

i innych tańców, które na długo zostają w pamięci.  

Po ośmiu dniach, z pogłębioną wiarą  

i rozbudowanymi relacjami ze znajomymi, wszyscy 

wracają do swych domów. Takie rekolekcje -  

to cudownie spędzony czas w obecności Boga, 

znakomitych ludzi i pięknej przyrody. 

INICJATYWY 

Za każdym razem powroty z rekolekcji  

są dobrą okazją do zastanowienia się, w jaki sposób 

można zaangażować się jako wspólnota w życie 

parafii. W mławskim Laboratorium na przestrzeni lat 

pojawiało się wiele pomysłów i część z nich z Bożą 

pomocą zrealizowaliśmy.  

Takie wydarzenia jak wystawianie 

bibliodramy połączonej z odmawianiem różańca; 

dzielenie się opłatkiem oraz wspólne kolędowanie  

z chorymi w szpitalu czy współudział animatorów  

w formacji kandydatów do bierzmowania stanowiły  

i stanowią wyraz współpracy z parafią,  

jej duszpasterzami i osobami świeckimi. W ten 

sposób świadectwa naszej wiary, możemy pokazywać 

również czynem, a nie tylko słowem.  

OWOCE 

Przez ponad trzy lata wspólnota wiele mnie 

nauczyła. Pierwszy raz spotkałem się z medytacją 

Pisma Świętego prowadzoną przez kapłanów, 

diakonów, ale i kleryków.  
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W moim przypadku pomogło mi to wejść  

w seminaryjną medytację. Bogate treściowo 

konferencje pozwoliły mi spojrzeć z nowej 

perspektywy na różne sfery naszej wiary. Ucząc się 

modlitwy od wspaniałych kapłanów, wzorów  

dla mnie, mogłem pogłębić swoją relację z Bogiem.  

Poznałem fantastycznych ludzi, z którymi 

utrzymuję kontakt po dziś dzień, a najlepszym 

przykładem jest to, że w trakcie każdego powrotu do 

domu, nie mogę nie przyjść na przynajmniej jedno 

spotkanie. 

PER ASPERA AD ASTRA 

Laboratorium Wiary nie jest ani lepszą,  

ani gorszą wspólnotą w porównaniu z innymi, 

działającymi w Kościele Płockim. Tak jak w każdej 

grupie, tak również i u nas, zdarzają się problemy 

oraz konflikty. Cała sztuka w tym, aby je rozwiązywać 

- w czym lata formacji tylko pomagają.  

Nauka na własnych błędach pozwala zbliżać 

się do ideału wspólnoty, która może stać się 

„przedsionkiem rodziny”, gdzie każdy będzie  

czuł się dobrze oraz bezpiecznie. I dlatego poza 

głównym celem formacji, jakim jest jednoczenie się  

z Bogiem, drugim jest jednoczenie  

się z braćmi i siostrami.  

Aby wszyscy stanowili jedno.  

J 17, 21 

Michał Perek 
NASI PRZYSZLI DUSZPASTERZE 

Przyszedł czas przedstawić krótko tych, 

którzy „za chwilę” opuszczą mury naszego 

seminarium i zaczną posługę w diecezji.  

Spędzili w seminarium 6 lat, ten czas pomógł 

im rozeznać swoje powołanie, a także rozwinąć 

swoje pasje. Poznajmy więc po krótce tych, którzy 

może za chwile staną po drugiej stronie ołtarza i będą 

sprawować sakramenty w naszych parafiach. 

Dk. Piotr Adamiak – pochodzi z parafii  

pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Szyszkach. 

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 

Krasińskiego w Ciechanowie. Jego zainteresowania 

to m.in., astronomia, argumentacja 

fundamentalnoteologiczna; poezja religijna; sport - 

Formuła 1. W seminarium był dziekanem  

i redaktorem naczelnym „Żyć liturgią”.  

Dk. Dariusz Kozłowski – pochodzi z parafii  

św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie. Ukończył 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Żak”  

w Legionowie. Ze względu na zawód, który 

wykonywał przed wstąpieniem do seminarium 

(kelner-barman) pozostała pasja do gotowania,  

ale również pasje do estetycznego podawania potraw 
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i właściwe przygotowanie stołu. Dochodzi do tego 

pasja do dekoracji kwiatowych, które często 

wykonywał w kościołach i w naszej seminaryjnej 

kaplicy. Jednak najbardziej interesuje go liturgia – jej 

historia, znaczenie gestów itp. Mógł rozwinąć to 

zainteresowanie dzięki temu, że w seminarium był 

głównym ceremoniarzem asysty biskupiej  

i sacelanem (opiekunem kaplicy) seminaryjnym. 

Bartosz Krzyczkowski – pochodzi z parafii  

pw. Świętej Trójcy w Rypinie. Ukończył  Społeczną 

Akademię Nauk w Łodzi, na kierunku zarządzanie 

i marketing, w stopniu magistra. Jego zainteresowania 

to języki obce, a szczególnie język niemiecki i czeski. 

Interesuje się także kulturą tych krajów,  

ich zwyczajami i tradycjami. Interesuje go literatura 

piękna. W seminarium odpowiadał za Koło 

Miłosierdzia. 

Arkadiusz Ronowicz – pochodzi z parafii  

pw. Świętego Stanisława Kostki w Ostrowitem. 

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Czesława 

Lissowskiego w Rypinie.  Najczęściej w wolnym 

czasie  aktywnie spędza czas przez grę w siatkówkę 

czy tenisa stołowego. Ponadto bardzo lubi wycieczki 

w góry zarówno latem jak i zimą. 

Dk. Krzysztof Węglicki -  pochodzi z  parafii  

pw. Świętego Jana Nepomucena w Duczyminie. 

Ukończył Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych  

im. W. S. Reymonta w Chorzelach. Jak sam 

powiedział: „Nie jest tajemnicą, że interesuje się 

muzyką. Dziś nie mam już właściwie ulubionego 

gatunku, słucham niemalże wszystkiego. Ponadto 

lubię chodzić na siłownię i czytać książki. W wolnych 

chwilach czytam wiersze. Moimi ulubionymi poetami 

są ks. Jan Twardowski i Julian Tuwim.”
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Dk. Piotr Adamiak 
CZAS NA OWOCE 

„Po owocach ich poznacie”, te kilka słów  

w ostatnim czasie coraz bardziej mnie przejmuje  

i ukierunkowuje moje myślenie. Bowiem już  

za chwilę wraz ze współbraćmi diakonami 

Krzysztofem i Dariuszem, przyjmiemy święcenia 

kapłańskie. Wcześniej oficjalnie zakończymy 6-letnią 

formację seminaryjną, która tak naprawdę stanowi 

początek „poznawania nas po owocach".  

Te kilka lat upłynęło bardzo szybko. Obrazy 

i odczucia, jakie towarzyszyły mi w momencie 

rozpoczęcia pierwszych rekolekcji wstępnych 

(wrzesień 2014), wydają się odzwierciedlać jakby 

wczoraj przeżywaną rzeczywistość. Choć nie 

postrzegamy świata z boskiej perspektywy, na myśl 

cisną się słowa Psalmisty: „Tysiąc lat w Twoich 

oczach, jest jak wczorajszy dzień, który minął albo 

straż nocna”. 2050 dni, bo tyle dokładnie upłynęło 

od momentu przekroczenia seminaryjnego progu, 

obfitowało w wiele wydarzeń, które na długo  

zapiszą się w mojej pamięci i będą rzutowały na moją 

dalszą posługę.  

Nie sposób ich teraz wszystkich wymienić, 

jednak każde z nich stanowiło element procesu jaki 

można porównać z kładzeniem fundamentów pod 

budowę domu. Nie zawsze temu etapowi 

towarzyszyły osobiste pełne zaangażowanie, 

pracowitość, dobra organizacja czasu czy 

umiejętność współpracy i wyśmienita pogoda. 

Nierzadko trzeba było borykać się zarówno  

z trudnościami osobistymi, jak i zewnętrznymi.  

Nie jesteśmy przecież idealni – tak indywidualnie,  

jak i wspólnotowo.  

Jest jednak jeden czynnik, który potrafi 

zredukować do zera wszelkie przeciwności i jest 

gwarantem, że budowla której na imię „Powołanie”, 

w przyszłości nie runie pod warunkiem,  

że pozwolimy mu na pełne działanie i współdziałanie 

w budowaniu – to Bóg i relacja  

z Nim. Bez Jego inicjatywy i pierwszeństwa  

w planowaniu, w moim życiu prawdopodobnie 

wszelkie próby budowania czegokolwiek 
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skończyłyby się fiaskiem, a ja po raz 100, 1000  

i kolejny próbowałbym postawić jakiś szałas,  

który zniszczyłby pierwszy silniejszy deszcz czy 

wiatr.  

Tymczasem z Jego pomocą udało mi się,  

jak wierzę, wypracować solidne podstawy ku temu,  

by kontynuować budowę i cegiełka po cegiełce 

wznosić od czerwca kondygnację, której nazwa 

brzmi „Kapłaństwo". Nie byłoby to możliwe, gdyby 

nie dane mi było zobaczyć innych tego typu budowli, 

które zainspirowały do podjęcia tego wyzwania. 

Położenie fundamentów pod zasadniczą budowę 

wymagało również osobistych refleksji, pracy nad 

sobą, pracy z wieloma opracowaniami teoretyków  

i duchowych mistrzów budowy „Kapłaństwa".  

Nie udałoby mi się zdobyć tego, z czym 

kończę ten fundamentalny etap, gdybym pracował  

w pojedynkę. Dzięki pomocy, towarzyszeniu  

i zaangażowaniu innych mogę kontynuować pracę. 

Nic by to wszystko nie znaczyło, gdybym w tym  

nie dostrzegł wyższych wartości i w chwilach Ducha 

nie adorował najpiękniejszej i najświętszej budowli – 

Domu Bożego i Bramy niebios, Przybytku 

Najwyższego.  

Już za chwilę rozpocznie się dla mnie kolejny 

etap we wznoszeniu powołaniowej budowli. 

 Nie mogę pozwolić sobie na jakiekolwiek 

opóźnienia, przestoje, przeliczanie wszystkiego na 

pieniądze i sprowadzanie działań do zysku. Wiem,  

że bardzo pomocne będą mi te rzeczywistości, dzięki 

którym udało mi się położyć fundamenty. Muszę być 

czujny na to co niesie ze sobą świat. A w chwilach 

złej pogody, przeciwności i słabości, odwoływać się 

Jedynego Pomocnika – gwaranta pomyślności.  

Zdaję sobie sprawę, że muszę być ciągle  

na bieżąco z nowinkami tego typu działań, 

jednocześnie kultywując tradycyjny sposób 

planowania i budowania. Zanim jednak dzieło  

to osiągnie zaawansowany stopień, trzeba mi jeszcze 

posadzić jakieś drzewo pewności siebie  

i przekonania, że to On mnie wybrał, nie ja Jego – 

drzewo najlepiej mocne, odporne, z silnym systemem 

korzeniowym i rozległą koroną, która w trudzie da 

trochę cienia i odpoczynku. Aha, musi być ono 

owocowe, by mogły być również w moim przypadku 

weryfikowalne słowa Jezusa: „Po owocach ich 

poznacie". 
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REKRUTACJA  

2020/2021 

 

Szczęść Boże! 

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy specjalną 

instrukcję. Znajdziesz w niej podstawowe informacje 

dotyczące rekrutacji do Wyższego Seminarium 

Duchownego w Płocku. 

 

RELACJA 

 

Podstawą rekrutacji do seminarium 

duchownego jest osobista relacja kandydata  

z Bogiem. Jest ona najważniejsza i bez niej kolejne 

“kroki” są bez podstawy. Dlatego zachęcamy Cię do 

tworzenia relacji z Bogiem.  

Módl się, rozmawiaj z Nim, pytaj Go  

co dalej z Twoim życiem, a przy okazji zaangażuj się 

w życie Kościoła, parafii.  

Żyj z Jezusem i dla Jezusa na co dzień,  

w każdej chwili! Gdy stworzysz osobistą więź  

z Jezusem ruszaj w drogę, odkrywaj swoje powołanie, 

bądź szczęśliwy!  
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KROK 1 

Niestety z powodu panującej obecnie 

pandemii koronawirusa nie odbędzie się “Dzień  

z życia kleryka”. 

Dlatego zapraszamy Cię do nas  

na prywatne spotkanie. Wtedy zobaczysz nasze 

seminarium “od środka”. 

Chętnie odpowiemy również na Twoje 

pytania przez maila lub telefon – skontaktuj się  

z nami. 

 

KROK 2 

Jeśli podjąłeś decyzję o wstąpieniu  

do Wyższego Seminarium Duchownego  

w Płocku prosimy o kontakt, rozpocznie  

to etap rekrutacji. 

Podczas rozmowy dowiesz się więcej  

o kolejnych krokach rekrutacji. 

 

KROK 3 

Jeśli podjąłeś decyzję dotyczącą wstąpienie 

do seminarium przyszedł czas  

na zgromadzenie potrzebnych dokumentów! 

 

 

 

KROK 4 

Egzamin wstępny – to nie jest matura! 

Podczas egzaminu chcemy Cię bardziej poznać, 

Twoje poglądy, zainteresowania. 

Zostanie sprawdzona również Twoja wiedza 

obejmująca wcześniej podany materiał. 

Wszystkie zgromadzone dokumenty  

(w kroku 3) prosimy o przywiezienie  

w oryginałach na egzamin wstępny. 

TERMINY EGZAMINÓW 

WSTĘPNYCH 

30.06.2020 – Pierwszy termin egzaminów 

wstępnych dla kandydatów; 

05.09.2020 – Drugi termin egzaminów 

wstępnych dla kandydatów

Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej: 

www.wsdplock.pl/rekrutacja 
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A na koniec… 

Zaproszenie! 

 Pomimo ograniczeń spowodowanych 

panującą pandemią zapraszamy serdecznie  

do wzięcia udziału w inicjatywie CZ.A.S 

organizowanej przez nasze seminarium.  

 21 maja br. o 20:00 spotkamy się  

na żywo na naszym seminaryjnym Facebooku  

i wspólnie będziemy adorować naszego Pana, 

prosząc o nowe i święte powołania kapłańskie! 

Nie może Cię zabraknąć! 

Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę ks. prof. Henryka Seweryniaka, wykładowcy naszego seminarium, 

za udzielenie wywiadu.  

Podziękowania kierujemy także do braci, którzy przygotowali artykuły: dk. Piotra Adamiaka, Kamila 

Mańkowskiego, Piotra Stanna, Piotra Jurczyńskiego, Pawła Klickiego, Piotra Osipowicza, Mateusza Żołnierzaka. 

 

Ad maiorem Dei gloriam! 
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