
 

 

 

 

KAZANIA O KS. ANTONIM SŁOMKOWSKIM 
 

 

Ks. Janusz MNICHOWSKI
* 

Msza św. z okazji poświęcenia tablicy pamiątkowej: Ryszewko, 26 sierp-
nia 2006 r. 

 

Na pocz�tku Mszy �w.  

Gaude Mater, Polonia! Chcemy dzisiaj wypowiedzie� – wprowadzeni przez �piew 
chóru – wielk� rado�� nie tylko wobec Ojczyzny i wobec Ko�cioła, ale przede wszyst-
kim wobec Matki Naj�wi�tszej, której uroczysto�� dzisiaj �wi�tujemy. Ł�czymy z t� 
uroczysto�ci� tak�e wspomnienie Tego, który kochał i Boga, i Ko�ciół, a w Matce Naj-�wi�tszej zawsze, zwłaszcza w trudnych chwilach do�wiadcze�, znajdował pomoc i 
obron�.  

Niech ta Msza �w., któr� ofiarujemy za spokój duszy �p. Ks. Profesora Antoniego 
Słomkowskiego, b�dzie nie tylko korn� modlitw� o Jego zbawienie, którym zapewne 
si� ju� cieszy, ale tak�e wyrazem naszej wielkiej wdzi�czno�ci za wszystko, co Pan 
Bóg przez Jego słu�b�, przez Jego do�wiadczenia i cierpienie dokonał dla dobra Ko-�cioła i dobra naszej Ojczyzny. 

 

Po Ewangelii 

Prze�ywamy dzisiaj swego rodzaju gody weselne. W to �wi�towanie wprowadza 
nas Ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej. Wprawdzie mówi nam ona o sakramen-
cie mał�e�stwa, o obecno�ci Jezusa i Apostołów, o wa�nej roli, jak� pełni w tym sa-
kramencie Matka Naj�wi�tsza; my dzisiaj, tutaj pochylamy si� nad tajemnic� Sakra-
mentu Kapła�stwa. Jest w niej tak�e obecny Chrystus i Jego Apostołowie, jest te� i 
Matka Jezusa. Ona jest przecie� Matk� Najwy�szego Kapłana, Jezusa Chrystusa. W 
uroczysto�� Matki Bo�ej Cz�stochowskiej chcemy tu, w Ryszewku, uczci� kapła�stwo. 
Chcemy te� wspólnie dzi�kowa� Bogu za dar kapła�stwa i wielbi� Go, zwłaszcza za 
tak prze�ywane kapła�stwo, jak tego uczył sam Chrystus, prze�ywane z wielkim samo-
zaparciem i wyrzeczeniem, wprost z heroiczn� postaw�. Tak je prze�ywał i tak ukazał 
nam swoim �yciem i posług� Sługa Bo�y Ksi�dz Antoni Słomkowski. 

                                                      
* Ks. prałat Janusz Mnichowski, ojciec duchowny w Seminarium Bydgoskim, ucze� ks. A. Słomkow-

skiego z Gniezna, wy	wi
cony w roku 1956. 
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Dlatego radujemy si� dzisiaj z tej naszej wspólnej obecno�ci wokół ołtarza. Pewno, 
gdy chodzi o posta�, któr� dzisiaj wspominamy, mogliby wi�cej powiedzie� Ksi�dz 
Prałat Marcjan, który był z Nim bardzo zwi�zany, czy te� Ksi�dz Krzysztof, który �le-
dzi działalno�� Ksi�dza Antoniego i pisze na ten temat prac�. Ale „los padł na Macieja” 
– i mnie przez wi�zi rodzinne przypadł udział głoszenia słowa podczas tej Mszy �w.  

Dominuj�ce cechy �ycia i słu�by 

Zastanawiałem si�, co jest najbardziej cech� charakterystyczn� i dominuj�c� w tym �yciu, pełnym trudu, po�wi�cenia, heroizmu, wielkich wyrzecze�. Ksi�dz Antoni nie 
bardzo chciałby, aby tu dzisiaj wypowiada� wielkie laudacje na Jego cze��. W swojej 
skromno�ci i prostocie, w swojej umiej�tno�ci odnoszenia wszystkiego do Boga 
chciałby, aby�my nie wspominali Jego imienia i nie wychwalali Go. A jednak jest jaka� 
potrzeba, która nas przynagla do tego, aby tutaj, w tym miejscu, gdzie si� wszystko 
zacz�ło – jak to mówił Ojciec �w. o swoich Wadowicach – �eby tu wła�nie w tym 
miejscu, jak gdyby u �ródła, z którego wyrasta wielko�� i – nie waham si� powiedzie� 
– bohaterstwo tego wielkiego kapłana i wielkiego teologa, mówi� o tym. 

Ilekro� si� tu zatrzymujemy, chcemy dostrzec to, co jest cech� charakterystyczn� 
Jego duchowo�ci.  

S� dusze, obok których cicho si przechodzi,  
jak przed tabernakulum, z pochyleniem czoła,  
Maj� co� w sobie z jasnej, gwie�dzistej powodzi,  
z Bo�ego dostoje�stwa, z dobroci anioła. 

Kto to taki? 

To s� �wi�ci, to s� błogosławieni, których ukazuje Ko�ciół. Czy s� na ziemi? Czy s� 
w�ród nas? Wiemy, z cał� pewno�ci� wiemy, �e Ko�ciół ukazuje ich nam zwłaszcza 
wtedy, gdy wynosi ich na ołtarze podczas kanonizacji czy beatyfikacji. Ale przecie� �wi�ci i błogosławieni nie rodz� si� w niebie. Oni wyrastaj� z tej ziemi, na której jeste-�my. Oni s� tak�e po�ród nas, a my obok nich przechodzimy cicho, z pochyleniem 
czoła, bo maj� w sobie co� z Bo�ego dostoje�stwa, z dobroci anioła. 

W osobie �p. Ksi�dza Profesora Antoniego Słomkowskiego nie tylko dostrzegamy 
te wła�nie cechy, �wiadcz�ce o nieustannym d��eniu do doskonało�ci, ale tak�e widzi-
my Jego wielk� trosk� o to, aby innym w tym dopomaga�. 

Dzi� stajemy tutaj i chylimy czoła i dzi�kujemy Bogu, �e w�ród nas, �e to wła�nie w 
tej małej parafii i z tego ko�cioła i jakby z tej chrzcielnicy wyrasta ta wielko��, któr� w 
jaki� sposób chcemy utrwali� nie tylko w naszej pami�ci – bo ona jest zawodna – ale 
przede wszystkim utrwali� dla nast�pnych pokole�. Dlatego wyryta na kamieniu b�dzie �wiadczy� o wielko�ci, która rodzi si� w cieniu ko�cioła skromnego, ale jak�e bardzo 
pi�knego, przy chrzcielnicy, na tych przeró�nych dró�kach, którymi jako dziecko, jako 
młody chłopak w�drował i podziwiał ten pi�kny �wiat. Ju� wtedy uczył si�, jak o nim 
mówi�, aby to pi�kno naprowadzało nas na Boga, naszego Stwórc�. 

Zapisano na kartach Pisma �wi�tego, �e gdyby ludzie zapomnieli i nie dostrzegali 
tego, co pi�kne, co dobre, co szlachetne – to wtedy kamienie woła� b�d�. Tak. To wła-�nie dlatego stajemy dzi� przy tablicy, a raczej kamieniu upami�tniaj�cym �ycie wiel-
kiego profesora i teologa, odnowiciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kapła-
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na o niezłomnym charakterze, duchowego przywódc� młodzie�y, prze�ladowanego 
przez okupacyjny system komunistyczny i sowiecki. Bo te wielko�ci, bo te warto�ci 
ducha, wielu ludziom – niestety – nie podobały si�. Wszystko, co czynił zaraz po woj-
nie dla odnowienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co czynił w trosce o jak 
najlepsz� formacj� intelektualn� i duchow� młodego pokolenia Polaków, a tak�e, co 
czynił w wielkiej trosce o przygotowanie elity duchowej, aby ta zajmowała si� kształ-
ceniem przyszłych formatorów, wychowawców – to wszystko było niewygodne i nie 
podobało si� tym, którzy upatruj� warto�ci w zupełnie innym �wiecie. 

Mo�na by i trzeba o tym mówi� szerzej. Ale to pozostawmy innym, Ksi�dzu Krzysz-
tofowi i wielu innym, którzy podejmuj� naukowe badania �ycia i działalno�ci tego 
wspaniałego Kapłana i wielkiego Polaka. Jest to potrzebne, jak kiedy� dla młodego po-
kolenia, które miało wnie�� w odradzaj�c� si� Polsk� wielkie warto�ci ducha, tak i dzi-
siaj, aby ubogaca� nasz� Ojczyzn� tym, co jest pi�kne, co jest wspaniałe, co Bo�e. 

Błogosławieni, którzy cierpi� prze�ladowanie... (Mt 5, 10) 

Osobny i bardzo pouczaj�cy a zarazem wymowny rozdział w �yciu ksi�dza Słom-
kowskiego wyra�a słowo wyryte na kamieniu pami�tkowym: „prze�ladowany”. Prze-�ladowani dla Bo�ej sprawy, dla Chrystusa, to błogosławieni, którzy cierpi� dla spra-
wiedliwo�ci. 

Chocia� na krótko zatrzymajmy si� nad wielk� trosk�, któr� Ksi�dz Antoni nosił w 
sobie i któr� tak�e przekazał innym. Była to troska o wła�ciw� formacj� młodych, o 
wła�ciwe wychowanie, o kultur� ducha, o takich ludzi – „nowych ludzi plemi�” – jak 
mówił Sł. Bo�y Ks. Kard. Wyszy�ski, którzy naszej Ojczy�nie b�d� pomagali d�wiga� 
si� nie tylko z gruzów, jakie pozostały po wojnie, ale jeszcze bardziej z wszelkiego 
rodzaju deprawacji charakterów, ludzkich słabo�ci, naszych tak�e nałogów i wad naro-
dowych.  

Było to wielkim pragnieniem i wielkim zadaniem Ksi�dza Prof. Antoniego Słom-
kowskiego. Podejmował je nie zra�aj�c si� niczym. I to było te� powodem, aby takie-
mu człowiekowi zamkn�� usta. Dlatego wi�zienie. Jakie to zbrodnie? Jakie winy nosił 
na sobie, �e musiał by� w wi�zieniu? Tam nie tylko wtedy, gdy był wi�ziony, ale i po 
wyj �ciu na wolno��, nosił na sobie znami� cierpienia, z którego si� nie skar�ył. Mo�na 
je było wyczyta� w Jego oczach i Jego postawie. 

Znosił to wszystko z godno�ci�, znosił z heroicznym samozaparciem i z t� postaw�, 
która nie potrafiła Go zatrzyma� w cierpieniu na samym sobie, ale jeszcze bardziej 
skłaniała, by podejmowa� wysiłek, jaki miał by� pomoc� dla innych. Dlatego Instytut 
Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej, dlatego Prymasowskie Studium �ycia We-
wn�trznego, dlatego o�rodki rekolekcyjne. Tworzył je za aprobat� Ko�cioła i za inspi-
racj� i zgod� Ksi�dza Kardynała Stefana Wyszy�skiego. Podejmował to wszystko i 
tworzył gorliwie, aby pomóc ludziom w kształtowaniu postawy, której bardzo potrze-
buje Polska. 

Zachowajmy to dziedzictwo 

Chocia� przemija czas �ycia i tego wielkiego trudu wspaniałych ludzi, jakich dzi� 
wspominamy – a mamy ich znacznie wi�cej – to jednak owoce ich trwaj�. Zachowaj-
my to dziedzictwo. Niech wyryte na kamieniu mówi, �e wła�nie On, odnowiciel KUL, 
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jako inspirator tych dzieł, stał si� swego rodzaju bohaterem i stał si� jakby odblaskiem 
Bo�ej troski o nasz� doskonało��, o nasz� �wi�to��, o nasze dobro duchowe, piel�gno-
wane w nas i w tych, na których oddziałujemy. Bowiem te warto�ci s� nieprzemijaj�ce. 
To wła�nie dlatego dzi� chylimy nasze czoła i z wielk� wdzi�czno�ci� stajemy wobec 
wspaniałej postawy Ksi�dza Rektora Słomkowskiego, przechodzimy z czci�, a zara-
zem z postanowieniem, �e te dobra b�dziemy piel�gnowa� w sobie i b�dziemy dba� o 
to, by je zaszczepia� tak�e w innych. My�l�, �e do tego jest powołany ka�dy, nie tylko 
profesor, nie tylko kapłan, ale ka�dy z nas; nie tylko dyrygent czy dyrygentka, ale ka�-
dy, kto w jaki� sposób swoj� postaw� mo�e i powinien oddziaływa� tak, aby wyzwala� 
z ludzkich serc to, co jest dobre i pi�kne. Mówi poeta: 

Czas, co w przelocie piramidy kruszy,  
wszystko ci we�mie, �ycie twoje strawi,  
tylko co dobre, co pikne w twej duszy,  
to ci pozostawi. 
 
I dlatego starajmy si� piel�gnowa�, co jest dobre i pi�kne w nas – i wi�cej – przeka-

zujmy to tak�e innym. Uczył nas tego Ojciec �w. Jan Paweł II i zach�cał, by powraca� 
do korzeni i nie podcina� tych korzeni, z których wyrastamy; i uczył, �eby powraca� 
cz�sto do pocz�tku dziejów naszego powołania, które po latach trudu i do�wiadcze� 
przynosi owoc, aby jak najobfitszy. 

Piel�gnujmy w sobie to, co jest dobre i pi�kne, bo tego ani �li ludzie przeró�nych 
systemów, próbuj�cych niszczy� te warto�ci, ani czas, który potrafi zgry�� najwspanial-
sze kruszce i wspaniałe kamienne budowle, tego nikt nam nie zabierze. To trzeba mie� 
w sobie i przekazywa� innym, by przenie�� w ko�cu tam, gdzie oczekuje nas Chrystus. 
Taka była idea �ycia, po�wi�cenia i cierpienia ksi�dza Antoniego Słomkowskiego. Nie 
wystarczy teraz tutaj zatrzymywa� si� nad tym i zaduma�. Trzeba do tego powraca� 
cz�sto i mówi� o tym zwłaszcza młodzie�y. Bo ro�nie dzi� pokolenie, które tych czasów 
trudnych i do�wiadcze� nie zna. O systemie, który próbował ludzi zastraszy�, mało si� 
wie. Sam widziałem na własne oczy, jak przed pierwsz� pielgrzymk� Ojca �wi�tego Jana 
Pawła II do Polski, ulicami miasta w Gnie�nie je�dziły ci��arówki z trumnami. Tak pró-
bowano ludzi zastraszy�. Siano propagand� zniech�cenia do udziału w spotkaniu z Pa-
pie�em. Mówiono, �e w tłumie wielu ludzi b�dzie zatratowanych. I ta psychoza l�ku i 
zniech�cenia udzielała si� niektórym ludziom. Słyszałem te� z ust mojego kolegi, dyrek-
tora Szpitala w �ninie, �e musi przed przyjazdem Ojca �w. zwalnia� do domu chorych, 
by w szpitalu mie� miejsca dla stratowanych w tłumie i rannych. Takie były odgórne 
polecenia, aby sia� propagand� l�ku i odstraszy� ludzi od udziału w spotkaniu z Papie-�em. Wszystko to propaganda strachu dla stłumienia entuzjazmu, jaki rodził si� w ser-
cach ludzi na wiadomo��, �e Papie� przyjedzie do nas. 

Tymczasem nikt nie zgin�ł i nikt nie był stratowany. A Ojciec �wi�ty, podejmowa-
ny z wielk� rado�ci�, mówił do zgromadzonych pielgrzymów o potrzebie odwa�nego 
trwania przy Bogu, przy Ko�ciele. Mówił o polskiej kulturze. Do młodzie�y na Wzgó-
rzu Lecha w Gnie�nie mówił o kulturze narodowej, która jest na wskro� religijna. Za-
ch�cał do piel�gnowania tego dziedzictwa polsko�ci i wiary, piel�gnowania go i prze-
kazywania nast�pnym pokoleniom. I wi�cej, to dziedzictwo trzeba pomna�a� i strzec, 
aby si� gdzie� nie zagubiło. 
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Trzeba to przypomina� i mówi� ludziom młodym, którzy nieraz nie dowierzaj�, �e 
kiedy� były takie czasy i �e one dawały tak wspaniałych ludzi, jak wspominany dzi� i 
czczony przez nas �p. ks. Prof. Antoni Słomkowski, pierwszy po wojnie Rektor Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

S� dusze, obok których cicho si przechodzi,  
jak przed tabernakulum, z pochyleniem czoła.  
Maj� w sobie co� z jasnej, błkitnej powodzi,  
z Bo�ego dostoje�stwa, z dobroci anioła. 

To jest wła�nie ta wielka duchowa warto��, któr� promieniował Rektor KUL ks. 
Słomkowski, a o której mówił te� Ojciec �wi�ty Jan Paweł II w Gnie�nie: 

– zachowajcie to dziedzictwo, 
– pomnó�cie je, 
– przeka�cie je nast�pnym pokoleniom. 

I to zadanie przekazuje nam dzi� tak�e Ten, którego imi� i dzieło zostało utrwalone 
na kamieniu. 

Amen. 

 

Ks. Stanisław WARZESZAK  

Msza Św. z okazji 25-lecia śmierci ks. Antoniego Słomkowskiego: Kanie-
Otrębusy, 17 lutego 2007 r. 

 

Ekscelencjo, najdostojniejszy biskupie Marianie, czcigodni ksi��a kapłani, droga 
rodzino ks. Antoniego Słomkowskiego, drogie siostry z Instytutu Chrystusa Króla i 
Maryi Matki i Królowej, drodzy przyjaciele ks. Antoniego i wspólnoty kaniowskiej, 
bracia i siostry. 

Min�ło ju� 25 lat od �mierci ks. prałata Antoniego Słomkowskiego. Po tylu latach 
pami�tamy wci�� o Nim i dlatego gromadzimy si� dzisiaj, aby modli� si� w Jego inten-
cji. Powiem nawet – modli� si� razem w Nim. Jest to tak�e �wiadectwo tego, �e On �yje w naszej pami�ci, �e �yje w naszej wspólnocie i �e Jego pami�� w Ko�ciele jest 
wci�� �ywa. Jest te� wyra�nym znakiem dla nas, dla naszej dzisiejszej medytacji nad �yciem ks. Antoniego Słomkowskiego, �e Ko�ciół wła�nie dzi� daje do rozwa�ania te 
słowa z listu do Hebrajczyków i z Ewanglii �w. Marka. Czytamy tam o wierze: „Wiara 
jest por�k� tych dobr, których si� spodziewamy, dowodem tych rzeczywisto�ci, któ-
rych nie widzimy. Dzi�ki niej to przodkowie otrzymali �wiadectwo” (Hbr 11, 1) – �wiadectwo �ycia, �wiadectwo wiary, �wiadectwo działalno�ci apostolskiej. Przemawia 
dzisiaj do nas Apostoł.  

Zaczn� mo�e od takiego osobistego �wiadectwa. Jako licealista przyje�d�ałem do 
Ka� w latach 70-tych, kiedy ks. Słomkowski był ju� na emeryturze, ale wci�� pozosta-
wał bardzo aktywny. Prowadził rekolekcje, odprawiał Msze �w., codziennie uczestni-
czył w ró�a�cu wspólnoty domowej. I to, co mnie najbardziej zawsze przejmowało – to 
Jego ogromne skupienie, duch modlitwy, niesamowicie gł�boka wiara. Wtedy dla doj-
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rzewaj�cego młodzie�ca, który zadawał sobie wiele pyta� dotycz�cych sensu �ycia, 
dotycz�cych wiary, przyszło�ci, powołania, była to niezwykle buduj�ca obserwacja. 
Zastanawiało mnie, �e ten człowiek tak wykształcony, tak m�dry ma zarazem tak gł�-
bok�, tak prost� wiar�. 

Najpierw dało si� zauwa�y�, �e Ks. Słomkowski miał jaki� szczególny stosunek do 
Bo�ej Opatrzno�ci, któr� – mo�na by powiedzie� – podbijał ró�a�cem �wi�tym, Msz� �w., prostymi aktami wiary. Kiedy�, gdy był jeszcze rektorem KUL pytano Go, jak 
sobie radzi z problemami finansowymi. A On wtedy powiadał: na pocz�tku miesi�ca, 
kiedy trzeba dysponowa� bud�etem uczelni, poleca sekretarce, by po prostu wypłacała 
pracownikom pensje, cho� wie przecie�, �e nie wystarczy pieni�dzy na wypłat� dla 
wszystkich. Kazał wi�c wypłaca�, ale równocze�nie szedł modli� si�, odmawia� ró�a-
niec i błaga� Boga o pomoc. I zdarzało si�, �e wtedy zjawiał si� anonimowy człowiek, 
który prosił o przy�cie ofiary na potrzeby KUL.  

Pojawia si� pytanie: Sk�d u ks. Słomkowskiego taka wiara? Prawdopodobnie wyja-�nia to w jakiej� mierze fakt, �e ks. Antoni w swej młodo�ci był bardzo powa�nie cho-
ry. Bardzo mo�liwe, �e była to nawet choroba �miertelna. I z tej �miertelnej choroby 
został uzdrowiony dzi�ki modlitwie matki. W ten sposób matka wszczepiła Mu tak 
mocn� wiar� w Bo�� Opatrzno��. Ta wiara była u Niego tak niesamowicie prosta i 
niemal dzieci�ca, �e a� dziw bierze: u rektora i profesora dogmatyki, człowieka znaj�-
cego bardzo dobrze j�zyki obce, człowieka o ogromnej kulturze intelektualnej.  

Ks. Słomkowski miał niesamowicie krytyczny i odwa�ny umysł, a zarazem potrafił �y� tak� wła�nie dzieci�c� wiar�. Kiedy o tym mówi�, kojarzy mi si� przesłanie jednej 
z ostatnich encyklik Papie�a Jana Pawła II, którego zreszt� ojciec Słomkowski znał 
osobi�cie bardzo dobrze. Chodzi o encyklik� Fides et ratio – Wiara i rozum. Mo�na by 
powiedzie�, �e ks. Słomkowski stanowi doskonały przykład, czy nawet wr�cz wciele-
nie tej jedno�ci wiary i rozumu. 

Za t� gł�bok� wiar� szła u Niego ofiara �ycia, całkowite zawierzenie. Prostota wiary 
ks. Słomkowskiego polegała dokładnie na całkowitym poddaniu si� działaniu Ducha, 
poddaniu si� woli Bo�ej. A to poddanie si� woli Bo�ej wcale nie było dla Niego łatwe, 
zwłaszcza wtedy, kiedy został oskar�ony o jakie� defraudacje i o niegospodarno��. Co� 
trzeba było przecie� wymy�li �, �eby Go oskar�y� i wsadzi� do wi�zienia, poniewa� był 
bardzo twardym, opornym, nieugi�tym rektorem pierwszej otwartej po wojnie polskiej 
uczelni, w dodatku uczelni katolickiej. 

Ks. Słomkowski daje nam swoim �yciem �wiadectwo człowieka sprawiedliwego. 
„Bóg bowiem za�wiadczył o Jego darach, tote� cho� umarł, przez ni� jeszcze mówi” 
(Hbr 11, 4b). Mo�e warto o tym fakcie wspomnie� dzisiaj w dobie lustracji, równie� w 
Ko�ciele, �e ks. Słomkowski, cho� miał mo�liwo�� rehabilitacji – to si� o ni� nie ubie-
gał, bo nie chciał wiedzie�, kto Go zdradził, kto na niego donosił, kto spowodował, �e 
trafił do wi�zienia na kilka lat. Twierdził zawsze – za Sokratesem – „lepiej znosi� nie-
sprawiedliwo��, ani�eli wyrz�dza� niesprawiedliwo��”. 

Za co ks. Słomkowski trafił tak naprawd� do wi�zienia? Otó� w jednym z pierw-
szych przemówie� do młodzie�y akademickiej powiedział: „Duszy młodzie�y wam nie 
oddam”. To było Jego zasadnicze przesłanie – to był program Jego rektorstwa na kato-
lickiej uczelni. „Duszy młodzie�y wam nie oddam” – twierdzi� w ten sposób oznaczało 
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gotowa� si� na prze�ladowanie. Bo były to czasy niezwykle trudne, ale ks. Słomkowski 
do ko�ca pozostał wierny swemu przekonaniu. Podobnie jak pozostał wierny tamtej 
pierwszej �yciowej zasadzie: „ł�czy� wiar� i rozum”. Potwierdzał to zreszt� równie� w 
innym kontek�cie, �e nie ma sprzeczno�ci mi�dzy wiar� i rozumem, a tym potwierdze-
niem było, według niego, samo istnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ł�-
czył to z osobistym �wiadectwem i ofiar�. Walczył o chrze�cija�skiego ducha polskiej, 
powojennej młodzie�y i był gotów do przyj�cia wszelkich konsekwencji tej postawy. 
Kierował si� w �yciu sił� wiary i sprawiedliwo�ci. 

Ks. Słomkowski był człowiekiem, który bardzo du�o wymagał od innych, ale 
przede wszystkim wymagał od siebie. Wychowuj�c młodzie� był dla niej przykładem 
człowieka, który pozostawał do ko�ca wierny przyj�tym zasadom. Sam słyszałem z 
jego ust, jak powtarzał słowa �w. Jana Bosko: „raczej umrze� ni� zgrzeszy�”. To był 
prawdziwy chrze�cijanin, wychowawca, rektor, kapłan, profesor teologii. Wiara prze-
nikała cał� osobowo�� tego wspaniałego kapłana. Nie szukał nigdy jakiego� wyimagi-
nowanego, ksi��kowego obrazu Opatrzno�ci. Przyjmował Boga takim, jakim manife-
stował si� On w jego osobistym �yciu. 

W dzisiejszej Ewangelii Piotr mówi: „Rabbi, dobrze, �e tu jeste�my; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj�esza i jeden dla Eliasza” (Mk 9, 5). 
Stworzył sobie własny obraz Boga, gdy tymczasem powinien słucha� głosu z nieba: 
„To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie”. A potem usłysze� zapowied� Jezusa, �e 
b�dzie musiał wiele wycierpie� i by� s�dzonym. Tym sposobem Piotr zostaje wła�ci-
wie ustawiony na drodze �ycia swojej wiary. Czy ks. Słomkowski prze�ywał podobne 
momenty? Nie wiadomo. Natomiast wiadomo, �e przyjmował Boga i Jego Opatrzno�� 
przez to wszystko, co mu było dane w konkretnej chwili �ycia. I bardzo cierpiał, kiedy 
kapłani, ludzie Ko�cioła pozostawali niewierni Bogu i Ko�ciołowi Chrystusowemu lub 
kiedy tworzyli sobie swój własny obraz Boga i Ko�cioła. 

W stosunku do nas młodych kleryków czy kapłanów był niezwykle wymagaj�cy, 
powiedziałbym nawet wprost radykalny. Był to niew�tpliwie radykalizm wiary i gorli-
wo�� serca, które wi�zał z powołaniem kapła�skim. Radykalizm i gorliwo�� ks. Słom-
kowskiego dobrze oddaj� odczytane dzi� słowa listu do Hebrajczyków: „Bez wiary za� 
nie mo�na podoba� si� Bogu. Przyst�puj�cy bowiem do Boga musi wierzy�, �e Bóg 
jest i �e wynagradza tych, którzy Go szukaj�” (Hbr 11, 6). 

Ks. Słomkowski nie doko�czył swojego dzieła. Powierzył je Bo�ej Opatrzno�ci, bo 
tak gł�boka była jego wiara. Mo�na by powiedzie�, maj�c w pami�ci ostatnie lata �ycia 
ks. Słomkowskiego, �e prze�ywał on jakie� momenty niepewno�ci. Dlatego mo�na by 
go porówna� do Jana Chrzciciela, który mimo �e obwieszczał przyj�cie Mesjasza, to 
jednak w ostatnim momencie posyła swych uczniów do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty 
na pewno jeste� tym, który miał przyj��?” Taka niepewno�� towarzyszyła te� pod ko-
niec �ycia ks. Antoniemu. Ale przezwyci��yła je wiara i nadzieja, �e dzieło, które roz-
pocz�ł, znajdzie swoje dopełnienie; je�li rozkwitnie, to dzi�ki łasce Bo�ej, a nie dzi�ki 
jego własnym projektom. Zostawił wszystko Bo�ej Opatrzno�ci: dzieło, którym jest 
Instytut �ycia Konsekrowanego, domy rekolekcyjne, Prymasowski Instytut �ycia We-
wn�trznego, Wydziały Teologiczne i Seminaria Duchowne, w których nauczał. Z gł�bi 
serca pragn�ł, aby te dzieła były dziełami wiary, a nie tylko ludzkich kalkulacji. 
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Czujemy si� dzi� w jaki� sposób spadkobiercami dzieła ks. Słomkowskiego. Wyda-
je mi si�, �e powinni�my by� przede wszystkim spadkobiercami tej wiary, która go 
cechowała i która tak bardzo otworzyła jego �ycie i jego serce na działanie Boga, na 
wypełnienie Jego woli. Bo bez takiej wiary nie mo�na podoba� si� Panu Bogu. 

 

Ks. Stanisław WARZESZAK   

Msza Św. z okazji 25-lecia śmierci ks. Antoniego Słomkowskiego: Kiczory, 
12 maja 2007 r. 

 

Kochani Rodacy,  

Dzisiaj jest chwila szczególnej pami�tki. 25 lat temu odszedł od nas ks. Antoni 
Słomkowski, którego znali�my bardzo dobrze i któremu winni�my tyle wdzi�czno�ci. 
Zgromadzili�my si� zatem dzisiaj na tej Mszy �wi�tej, aby podzi�kowa� Bogu za obec-
no�� ks. Słomkowskiego w�ród nas. Przebywał w�ród nas prawie przez 8 kolejnych lat 
w okresie wakacji. Był obecny podczas budowy tej �wi�tyni. Był wreszcie naszym 
pasterzem. Chcemy dzi� podzi�kowa� Bogu za wszystkie łaski, które na nas spłyn�ły 
za spraw� jego poslugi. Pragniemy wi�c teraz modli� si� razem z ks. prałatem Bole-
sławem Kołaczem i ks. Władysławem Pilarczykiem oraz ze wszystkimi tu obecnymi o 
wyniesienie tego niezwykłego kapłana na ołtarze, aby�my mogli na�ladowa� jego �y-
cie, jego cnoty kapła�skie i chrze�cija�skie, i w ten sposób zbli�a� si� do Boga. Dzi�-
kuj�c Bogu za kapłana Antoniego Słomkowskiego prosimy o wyniesienie go na ołtarze 
Ko�cioła, aby�my przez jego wstawiennictwo sami mogli doznawa� łask od Boga. 

W 6-t� niedziel� okresu Wielkanocnego, któr� ju� dzi� celebrujemy, Ko�ciół prze-
kazuje nam słowa Ewangelii �w. Jana. Przed swoim odej�ciem Jezus mówi do 
uczniów: „Je�li Mnie kto miłuje, b�dzie zachowywał moj� nauk�, a Ojciec mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do niego i b�dziemy w nim przebywa�… To wam powiedziałem 
przebywaj�c w�ród was” (J 14, 23-25). To si� odnosi do wszystkich tych dni, tygodni i 
miesi�cy sp�dzonych z uczniami: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daj� wam” (14, 
27) – to co�, co nieustannie dociera do nas jako dar samego Zmartwychwstałego. Ale 
mówi te� Jezus: „Powiedziałem wam o tym, zanim to nast�pi, aby�cie uwierzyli, gdy 
si� to stanie” (14, 29) i odnosi si� to do tego, co dopiero b�dzie – do przyszło�ci. Gdy 
kto� z nas odchodzi z tego �wiata, próbuje ogarn�� całe swoje �ycie, swoj� ofiarno��, 
swoj� prac�, swoje czyny i my�li, zarówno te z przeszło�ci, tera�niejszo�ci jak i te, 
które kieruj� ku przyszło�ci.  

Rozwa�aj�c słowa Jezusa chcemy dzi� skupi� si� na osobie wspaniałego kapłana ks. 
Antoniego Słomkowskiego, który stoi tu dzisiaj duchowo po�ród nas. Cho� 35 lat temu 
przestał do nas fizycznie przemawia� z tego miejsca – to ci�gle przecie� duchowo z 
nami pozostaje. Dlatego b�d�c tu dzi� obecni chcieliby�my da� �wiadectwo, �e ten 
wspaniały kapłan i duszpasterz jest ludziom Kiczor wci�� bliski. 

Ks. Antoni Słomkowski wpisuje si� w długi szereg wspaniałych duszpasterzy Pod-
hala. Pozwol� sobie przypomnie� nazwiska takich ksi��y jak ks. Stolarczyka z Zako-
panego, ks. Blaszy�skiego z Sidziny, ks. Buronia z Małej Lipnicy. Mo�na by wymie-
nia� jeszcze tylu innych ksi��y, którzy latami na Podhalu słu�yli, ko�cz�c na tych ka-
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płanach, którzy dzisiaj s� wspaniałymi duszpasterzami ludu Bo�ego. Co wyró�niało w 
sposób szczególny tych wszystkich kapłanów, nie wył�czaj�c ks. Słomkowskiego? 
Mo�na powiedzie�, �e była to gorliwo��, wierno�� i bezgraniczne oddanie. Przypomina 
si� mi w tym momencie koniec wspaniałej ksi��ki francuskiego pisarza Bernanosa: 
Dziennik wiejskiego proboszcza. Jej bohater – ksi�dz, odchodz�cy z tego �wiata, po-
wiada w ostatnich chwilach �ycia: „Wszystko jest łask�”. Podobnie i ks. Antoni Słom-
kowski był przekonany, �e wszystko jest łask�. Był niezwykle gorliwym kapłanem, 
kapłanem wiernym Bogu i Ko�ciołowi.  

Co sprowadziło ks. Słomkowskiego do Kiczor? Otó� sprowadziła go jego gorliwo�� 
kapła�ska. W 1960 r. zakazano mu bowiem nauczania na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i kazano wyprowadzi� si� z Uniwersytetu. Tak potraktowano tego kapłana, 
który ju� przed wojn� był tam profesorem i dziekanem wydziału teologicznego, a po-
tem w 1944 r., gdy Lublin został wyzwolony od Niemców przez Armi� Sowieck� 
wznowił działalno�� uniwersytetu. Po raz pierwszy został usuni�ty z KUL w 1951 r., a 
po jakim� czasie nawet aresztowany i uwi�ziony. Po wyj�ciu na wolno�� wrócił, co 
prawda, na jaki� czas na KUL, ale pó�niej znowu został usuni�ty – tym razem ju� osta-
tecznie. Nie mógł wi�c naucza�. I wtedy ten kapłan w całej swojej kapła�skiej gorliwo-�ci powiedział sobie tak: Skoro mnie kapłanowi nie wolno dociera� do ludzi �wieckich 
– to zało�� instytut ludzi �wieckich. B�d� to studenci i studentki, i niech oni apostołuj�. 
I zało�ył Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej dla młodych niewiast, 
które postanowiły pój�� za tym kapłanem, by pełniej słu�y� Chrystusowi w Ko�ciele. 
Dzisiaj niektóre s� tu w�ród nas. Wiele z nich znali�cie bardzo dobrze: Halina Orze-
chowska czy Staszka Firek bywały tu w Kiczorach najcz��ciej. Niektóre z innych, co tu 
bywały, ju� odeszły do Pana. Jakie� to wspaniałe, �e dzieło kapłana rozwija si� tak�e 
wtedy, kiedy sam ju� nie mo�e pracowa�; Bóg posyła innych.  

Ks. Antoni Słomkowski zawsze my�lał o nawróceniu Rosji. Walczył z komunistami 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i walczył miło�ci� do ko�ca z tymi, którzy go 
aresztowali, prze�ladowali, którzy zrujnowali jego �ycie, jego zdrowie. Ale zawsze 
walczył z miło�ci�. Modlił si� gor�co o upadek komunizmu, tego nieludzkiego re�imu, 
ale o upadek pokojowy. I modlił si� o nawrócenie Rosji, modlił si� jedynie, poniewa� 
sam nie mógł nigdy tam pojecha�. I jego modlitwy zostały wysłuchane. Niektóre osoby 
z jego �rodowiska podj�ły misj� na Wschodzie i nadal prowadz� dzieło apostolatu na 
rzecz odnowy moralnej i duchowej ludzi Wschodu na Ukrainie. To jest duchowe dzie-
dzictwo ks. Antoniego Słomkowskiego. To jest dzieło jego modlitwy. Sam osobi�cie 
czuj� si� spadkobierc� tej misji, któr� spełniam je�dz�c z wykładami do seminariów w 
Grodnie i Petersburgu.  

Ale co sprowadziło ks. Słomkowskiego do Kiczor? Otó� Instytut, dla którego chciał 
zało�y� tutaj kolebk� �ycia duchowego. Chciał, aby ludzie przygotowywani do aposto-
latu mogli si� tu skupi�, modli� i odpoczywa�, i duchowo przygotowywa� si� do pracy 
w Ko�ciele.  

Drugim dziełem ks. Słomkowskiego zwi�zanym z Kiczorami jest ta kaplica – �wia-
dectwo wierno�ci Bogu i Ko�ciołowi. Ks. Słomkowski opowiadał kiedy�, �e prosił 
ówczesnego arcybiskupa Krakowa Karola Wojtył� o pozwolenie na odprawianie w 
Kiczorach Mszy �w. a pó�niej prosił o pozwolenie na wybudowanie tutaj kaplicy. Ar-
cybiskup wtedy mu powiedział: „Niech Ksi�dz Profesor robi, co si� da. Ja si� zgadam 
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na wszystko. Ja błogosławi� i zgadzam si� na wszystko”. Oczywi�cie i arcybiskup 
Karol Wojtyła i ks. prof. Słomkowski wiedzieli, �e wybudowanie kaplicy bez pozwo-
lenia ówczesnych władz komunistycznych było prawie niemo�liwe. 

Oto przykład gorliwej wierno�ci Bogu i Ko�ciołowi: w trosce o ludzi w Kiczorach 
powstawała kaplica i to ponad 20 lat wcze�niej ni� było to mo�liwe. W Przywarówce i 
Murowanicy kaplice powstały znacznie pó�niej, a my�my mieli swoj� kaplic� ju� w 
latach 60-tych.  

Ks. Antoni był �wiadkiem szczególnego oddania kapła�skiego, był bowiem tym, 
który przyjmował na siebie równie� cierpienia, prze�ladowania i szykany, a tak�e kole-
gia. Sam zapami�tałem tak� jedn� scen�. Miałem wtedy gdzie� 10-12 lat i jak to dziec-
ko, przygl�dałem si� temu wszystkiemu, co si� tu działo. Pami�tam, pewnego razu 
przyjechała Staszka Firek i ks. Antoni wyci�gn�ł z kieszeni dowód osobisty. Otworzył 
go i pokazał co� w �rodku. Co tam mogło by� nadzwyczajnego? Po prostu meldunek. 
Ale on o ten meldunek musiał ci��ko walczy�. To było przecie� niemo�liwe zameldo-
wa� ksi�dza tu w Lipnicy czy w Kiczorach. A on to jednak wyprosił, otrzymał ten 
przywilej dzi�ki modlitwie. Ten, którego wyrzucono z uniwersytetu, któremu zakazy-
wano uczy� – dostał meldunek w Kiczorach i jak si� z tego cieszył! Cieszył si�, �e 
b�dzie mógł odprawia� Msz� �w., �e b�dzie mógł głosi� kazania i spowiada�. Tutaj za 
kaplic� była ku�nia i tam wła�nie spowiadał. Sam byłem tam u niego u spowiedzi. Była 
w tym kapłanie taka niezwykła gorliwo��, wierno�� i oddanie ludowi Bo�emu. 

Drodzy moi, zapytajmy mo�e teraz, co ks. Słomkowski dał Kiczorom? Mo�na by 
powiedzie�, �e bardzo wiele. Był przede wszystkim inicjatorem budowy tej kaplicy. 
Upami�tnia ten fakt tablica, która 15 lat temu została tutaj odsłoni�ta, tablica pi�kna, 
drewniana. Bardzo uroczy�cie �e�my j� tutaj odsłaniali. Ks. Słomkowski był inicjato-
rem tej budowy. Oczywi�cie, on jej nie zbudował, nie poło�ył ani jednej cegły, ale dał 
jej pocz�tek. Był inicjatorem – to znaczy dał pocz�tek tej budowie. Msza �w. odprawia-
ła si� najpierw w wiacie u Cysarzyka, a potem w wozówce. A dzisiaj mamy ładn� ka-
plic�, normaln� �wi�tyni�, która jest godna chwały Bo�ej. 

Ks. Słomkowski kochał ludzi kiczorskich, cho� nie był przecie� tu proboszczem. 
Dlaczego wła�ciwie zale�ało mu na tym, �eby tu przyje�d�a� i jeszcze m�czy� si�, 
kiedy mógłby sobie po prostu spokojnie odpoczywa�? Ale on – wierzcie mi – tak bar-
dzo prze�ywał ka�d� Msz� �w., ka�de kazanie skierowane do was. Widziałem to jako 
ministrant, widziałem jak w pocie i zm�czeniu ogromnym to wszystko bardzo prze�y-
wał, bo to był kapłan, który kochał tutejszych ludzi i troszczył si� o ich wiar� i obycza-
je. Dla nich podejmował ryzyko prze�ladowa� i cierpie�. Nie b�d�c proboszczem, stał 
si� naszym pasterzem, kochał nas jakby�my byli jego ludem, jakby�my byli jego para-
fianami. 

Co jeszcze dał ks. Słomkowski Koczorom? Dał swoje cierpienie. Cierpiał za lud. 
Cierpiał za lud nie b�d�c z tego ludu. Pochodził przecie� z Wielkopolski, był kapłanem 
archidiecezji gnie�nie�skiej. Wielkopolska le�y w centrum Polski, to stolica polskiego 
Ko�cioła, niegdy� pierwsza stolica pa�stwa polskiego, zanim król osiedlił si� w Kra-
kowie na Wawelu. Ks. Słomkowski pochodził z rolniczej, wiejskiej rodziny, maj�cej 
pi�kne tradycje rodzinne gospodarno�ci wiejskiej. Wielkopolska od wieków była pi�k-
na i bardzo gospodarna. Pochodził z tamtego ludu. Ale jednocze�nie znajduj�c si� 
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w�ród nas, stał si� jednym z nas. Jadał to, co my�my jedli. Bardzo cenił wszystkie dary 
w naturze, jakie mu składali�my. Smakował we wszystkim, jadał z nami razowy chleb, 
ser i masło, pił mleko naszych krów, bo czuł si� jednym z nas. 

Za nas równie� cierpiał. Co sprawiało mu najwi�ksze cierpienie? Otó� takie cierpie-
nie duchowe i moralne sprawiało mu zawsze to, co by�my nazwali naszym grzechem 
społecznym, nasz� wielk� m�czarni� – było to najcz��ciej pija�stwo, spory, gniewy, 
nienawi��, jak równie� nasze powszednie grzechy. W �yciu tego wspaniałego kapłana, 
który mówił: „wolałbym umrze�, ni� zgrzeszy�”, �wiadomo�� grzechów naszych zada-
wała mu cierpienie. 

W �yciu kapła�skim liczy si� gorliwo��, a cała reszta to łaska. Ks. Słomkowski nie 
b�d�c ani budowniczym tej �wi�tyni, ani naszym proboszczem, uczynił jednak dla nas 
tak wiele przez to, �e był gorliwym kapłanem, był do dyspozycji Pana Boga. Sam nie 
mógł wiele zdziała�, bo ju� nie starczało mu siły, ani pieni�dzy, ani innych �rodków, 
ani czasu na podró� – mógł do nas przyje�d�a� tylko w wakacje. Ale to wszystko, cze-
go jemu brakowało, dopełniała łaska Bo�a. Dzi�ki jego modlitwie, dzi�ki jego ofiarom, 
dzi�ki jego wiernemu oddaniu Panu Bogu i ludowi Bo�emu, mógł zrobi� tak wiele dla 
kiczorskiego ludu. Dlatego wspominamy go tutaj 25 lat po jego �mierci, 35 lat od jego 
ostatniego pobytu w Kiczorach, 43 lata od jego pierwszego pobytu w Lipnicy u Ró�ki 
Pilarczykowej. Wspominamy go z wdzi�czno�ci�, bo ks. Antoni Słomkowski napraw-
d� na to zasłu�ył. 

Ilu� innych ludzi odeszło w mi�dzyczasie, ludzi, których znali�my z działalno�ci 
politycznej, społecznej, a których nie ma potrzeby specjalnie wspomina�. Byli – prze-
min�li. Za� w przypadku ks. Antoniego Słomkowskiego takie wspomnienie w 25 rocz-
nic� �mierci wydaje si� błogosławie�stwem. Od�ywa w nas dzi�ki temu jego pami�� i 
uobecnia si� w�ród nas jego wielkie duchowe dzieło. Kiedy modlimy si� o wyniesienie 
tego �wi�tobliwego kapłana na ołtarze – to modlimy si� w przekonaniu, �e on zasłu�ył 
na to, aby�my jego �ycie kapła�skie i chrze�cija�skie godnie na�ladowali. Takich �wiadków nam dzi� potrzeba, takich kapłanów nam potrzeba. Ju� poprzez samo to 
dzisiejsze wspomnienie mamy niejako okazj� dotkn�� �wi�to�ci tego człowieka. Do-
tkn�� jego �ycia, dotkn�� tych rzeczy, których on dotykał, które były dla niego moty-
wem do wi�kszej miło�ci i jeszcze wi�kszego cierpienia za nas. 

Wspominany dzi� kapłan – mówi�c po ludzku – tak niewiele zrobił dla oka, a jed-
nak dał pocz�tek wielu dziełom. To był KUL, to były Kanie, w których pi�knie si� 
rozwijaj� o�rodki działalno�ci apostolskiej – rekolekcyjnej, o jakich marzył zawsze ks. 
Słomkowski, i wreszcie Kiczory. My kapłani obecni tu w Kiczorach jeste�my spadko-
biercami spu�cizny duchowej tego kapłana i jeste�my równocze�nie �wiadkami tego 
wszystkiego, co si� przez niego dokonało. Chodzi przede wszystkim o nasz� wiar�, 
która nie ustaje i mam nadziej�, �e nie ustanie równie� w młodym pokoleniu. Chodzi 
te� o wierno�� Ko�ciołowi, która, mam nadziej�, tak�e trwa� b�dzie nadal. Chodzi 
wreszcie o nasze dobre obyczaje, które, gł�boko wierz�, nigdy w Kiczorach nie upad-
n�. Ks. Słomkowski bardzo nas kochał i troszczył si� o ducha i moralno�� naszego 
ludu. Niech wi�c ta jego troska i miło�� nadal wydaj� owoce, tj. wiar�, wierno�� Ko-�ciołowi oraz dobre obyczaje.  
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Dodam jeszcze, �e ks. Słomkowski bardzo cierpiał, gdy widział w�ród nas zło. Po-
rywał go wtedy �wi�ty gniew. Był człowiekiem – mówi�c dzisiejszym j�zykiem – do�� 
emocjonalnym. Jeden z kapłanów warszawskich – ks. Lucjan Balter, którego przecie� 
pami�tamy, bo przywoził tutaj ks. Antoniego – powiada, �e to był takim weredykiem. 
Jak dostrzegał zło – to potwornie si� oburzał i bez �adnych ogródek nazywał je po 
imieniu. Ks. Słomkowskiego niejednokrotnie ponosił �wi�ty gniew, ale tylko w obronie 
dobrych sprawach, bo nie mógł znie��, �e co� mo�e si� dzia� pod władz� szatana. Ten 
kapłan modlił si� te� za nas bardzo gorliwie. Niejednokrotnie sam byłem tego �wiad-
kiem we Mszy �w. w Kaniach. W ostatnich latach i miesi�cach swojego �ycia ks. An-
toni wspominał cz�sto Kiczory, modlił si� za Kiczory i za ludzi Kiczor. Kiedy wraca-
łem z Kiczor pytał mnie: „A jak tam �yj�?” Pytał, czy �yje jeszcze ten czy tamten, czy 
s� dobrymi chrze�cijaninami, czy zd��yli si� ju� poprawi�. Tak wi�c nieustannie trosz-
czył si� o Kiczorzan i modlił si� za nas.  

Ten kapłan wci�� kochał i cierpiał z miło�ci. Cierpiał od malutkiego. �ycie było mu 
darowane. Kochał tak bardzo Matk� Bo��, poniewa� jego rodzona matka ofiarowała go 
Matce niebieskiej, gdy ci��ko zachorował na tyfus w czasie wojny. I �ycie zostało mu 
jeszcze raz darowane. Potrafił to ceni� do ko�ca. Dlatego starał si� nie traci� ani jednej 
minuty tego �ycia, lecz wykorzystywa� je w pełni dla Boga i dla Ko�cioła, �eby po-
przez to swoje �ycie, przez to wszystko, co czynił, czego nauczał, jak spowiadał i głosił 
kazania – a jako profesor, mówił rzeczy m�dre – �eby poprzez to wszystko by� �wiad-
kiem łaski Bo�ej. Bo to był kapłan wielki, który kochał i cierpiał z miło�ci. W 25. rocz-
nic� jego �mierci pomy�lmy, jak go na�ladowa�. 

 

 

 


