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Problematyka podjêta w niniejszym przed³o¿eniu wymaga ca³ociowego spojrzenia na osobê i dzie³o wielkiego papie¿a Jana Paw³a II, od 1 maja
2011 r. b³ogos³awionego. Jego pontyfikat (19782005) przypada na okres
roz³o¿onej w czasie i d³ugotrwa³ej odnowy Kocio³a po II Soborze Watykañskim (19621965), który jeszcze siê nie zakoñczy³1 . wiadczy o tym chocia¿by
ograniczona i niepe³na recepcja dokumentów soborowych, niestety czêsto zniekszta³conych w licznych i powierzchownych publikacjach na ich temat, a tak¿e
pilna potrzeba odczytania ich na nowo, w innych warunkach wci¹¿ zmieniaj¹cego siê wiata, dostosowuj¹c je do umys³owoci wspó³czesnego cz³owieka2.
Ponadto trzeba zwróciæ równie¿ uwagê na to, ¿e pos³ugiwanie prymacjalne Papie¿a-Polaka przypada na prze³om wieku XX i XXI. Jan Pawe³ II wprowadzi³ Koció³ w trzecie tysi¹clecie chrzecijañstwa. Jego bogate nauczanie
wyznaczy³o w sposób jasny i niepozostawiaj¹cy w¹tpliwoci zasady i kierunki
dzia³ania wspólnoty wierz¹cych w Chrystusa w nowym millennium. By³o to
mo¿liwe dziêki temu, ¿e Papie¿ potrafi³ odczytywaæ i w³aciwie interpretowaæ
*

Artyku³ jest rozszerzon¹ wersj¹ tekstu opublikowanego w dwumiesiêczniku Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 111 (2011), s. 8391.
1 Zob. Z.J. Kijas, A. Dobrzyñski (red.), Cristo  Chiesa  Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di
Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2010. Zob. tak¿e K. Wojty³a, U podstaw odnowy. Studium
o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988.
2 Zob. Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori,
KrakówWarszawa 1986, s. 2337.
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znaki czasu, Bo¿e impulsy i natchnienia w historii, zamys³y wobec cz³owieka
i wiata. A nawet wiêcej, sam sta³ siê dla nas Wielkim Znakiem Czasu, Chrystologiem Dziejów, Wiernym wiadkiem Chrystusa i Kocio³a3.
Tak wiêc podejmuj¹c problematykê troski Jana Paw³a II o seminaria duchowne nale¿y zauwa¿yæ, ¿e by³a ona realizowana jako aktualizacja nauczania
II Soboru Watykañskiego4. W swych licznych wyst¹pieniach i dokumentach
dotycz¹cych formacji do kap³añstwa Papie¿ dokona³ relektury akt soborowych
i nada³ im obowi¹zuj¹c¹ wyk³adniê, dostosowan¹ do warunków wspó³czesnoci. Uczyni³ to, poniewa¿ pragn¹³, aby seminarzyci, formowani do wype³niania i kontynuowania misji samego Chrystusa, byli nale¿ycie przygotowani do
podjêcia dziedzictwa i wezwania Soboru w nowych czasach trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa.
1. Doświadczenie seminarium konspiracyjnego

Niew¹tpliwie na troskê przysz³ego Papie¿a o seminaria duchowne wp³ynê³o jego osobiste dowiadczenie jako alumna seminarium konspiracyjnego
w Krakowie.
Jan Pawe³ II wspomina, ¿e pierwsze oznaki powo³ania do kap³añstwa
pojawi³y siê u niego w okresie gimnazjalnym. Wtedy to, w sposób bardzo
wyrany dla otoczenia, objawia³a siê jego g³êboka religijnoæ i zainteresowanie sprawami Kocio³a. Wybuch II wojny wiatowej, okupacja niemiecka
i zamkniêcie Uniwersytetu Jagielloñskiego przerwa³y rozpoczête w 1938 r.
studia polonistyczne i skierowa³y uwagê m³odego ¿aka na misterium s³owa,
które  wypowiadane i prze¿ywane  jest podstawowym wymiarem ¿ycia duchowego cz³owieka. Umi³owanie s³owa literackiego przybli¿y³o Karola Wojty³ê, jak sam wspomina, do tajemnicy S³owa Odwiecznego5.
Ostateczna decyzja o wst¹pieniu do Krakowskiego Seminarium Duchownego, które dzia³a³o wówczas w pe³nej konspiracji, pod dachem rezydencji
3 Zob. J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jan Pawe³ II. Mój umi³owany Poprzednik, Czêstochowa
2007; M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej (red.), Koció³ w czasach Jana Paw³a II, Lublin 2005, s. 562;
K. Kaucha, J. Mastej (red.), Jana Paw³a II inspiracje chrystologiczne, LublinKielceKraków 2006;
A.M. Wierzbicki, C. Ritter, J. Marecki (red.), wiadkowie wiadka, Lublin 2003; L. Accattoli, Karol
Wojty³a. Cz³owiek prze³omu wieków, Wroc³aw 2001; J. Poniewierski, Pontyfikat, Kraków 1999;
G. Weigel, wiadek nadziei. Biografia Jana Paw³a II, Kraków 2000.
4 Nauczanie soborowe dotycz¹ce formacji kap³añskiej, z uwzglêdnieniem instytucji seminarium
duchownego, znalaz³o swój najpe³niejszy wyraz w specjalnym Dekrecie o formacji kap³añskiej Optatam
totius, a nastêpnie w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. (kan. 232264).
5 Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica. W piêædziesi¹t¹ rocznicê moich wiêceñ kap³añskich,
Kraków 1996, s. 814; Kalendarium ¿ycia Karola Wojty³y, oprac. A. Boniecki, Kraków 2000, s. 4547.
6 G. Weigel, wiadek nadziei, s. 98102.
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arcybiskupa metropolity krakowskiego ksiêcia Adama Stefana Sapiehy6, zapad³a jesieni¹ 1942 r. Okres formacji seminaryjnej by³ dla przysz³ego Papie¿a ze
wszech miar wyj¹tkowy, g³ównie ze wzglêdu na warunki wojenne i sytuacjê
powojenn¹. Mimo zrozumia³ych ograniczeñ, co nale¿y podkreliæ, alumni odbywali tok studiów przepisanych prawem, zgodnie z wymogami stawianymi
kandydatom do wiêceñ. Klerycy cieszyli siê troskliw¹ opiek¹ swojego arcybiskupa, jak równie¿ rektora  ks. Jana Piwowarczyka (18891959)7, któremu
pomaga³ prefekt  ks. Kazimierz K³ósak (19111982)8, mieli wyznaczonego
ojca duchownego w osobie ks. Stanis³awa Smoleñskiego (19152006)9. Wród
wyk³adowców nale¿y jeszcze wymieniæ ks. W³adys³awa Wichera (18881969)10
i ks. Ignacego Ró¿yckiego (19111983)11.
Dwa pierwsze lata formacji, powiêcone studium filozofii, ukoñczy³
alumn Karol Wojty³a, pracuj¹c jednoczenie jako robotnik fizyczny w kamienio³omach fabryki chemicznej Solvay. Od wrzenia 1944 r. podj¹³ studiowanie teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, który
w czasie okupacji, podobnie jak ca³e krakowskie seminarium, dzia³a³ w podziemiu. Na pocz¹tku pi¹tego roku abp Sapieha postanowi³ skierowaæ kleryka
Wojty³ê na dalsz¹ edukacjê do Rzymu. W zwi¹zku z tym formacja seminaryjna
przysz³ego Papie¿a zakoñczy³a siê 1 listopada 1946 r. w dniu jego wiêceñ
kap³añskich12.
Wspominaj¹c w³asne dojrzewanie do kap³añstwa, Jan Pawe³ II zauwa¿y³,
¿e w³aciwa formacja seminaryjna by³a wspomagana przez rozmaite rodowiska i znacz¹ce osoby. Przygotowanie seminaryjne zosta³o uprzedzone g³ównie
przez wspólnotê rodzinn¹. Przyk³ad ¿ycia rodziców, zw³aszcza ojca, po mierci
matki i starszego brata, jego g³êbokie zaanga¿owanie modlitewne, najbardziej
wp³yn¹³ na wychowanie religijne m³odego Wojty³y. Z domu rodzinnego wyniós³ przysz³y Papie¿ pobo¿noæ maryjn¹, która od najm³odszych lat towarzyszy³a jego wzrastaniu i tak bardzo by³a widoczna w latach pos³ugiwania
7
8

By³ rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie od 8 IX 1939 do 1945 r.
Profesor filozofii, neotomista. Rozwija³ zagadnienia filozofii przyrody i filozofii Boga. Zob.
W. Chudy, Ks. Kazimierz K³ósak, w: W. Mackiewicz (red.), Polska filozofia powojenna, t. 1, Warszawa
2001, s. 412427.
9 Funkcjê ojca duchownego pe³ni³ od sierpnia 1944 do 1961 r. Od 1970 do 1992 r.  biskup
pomocniczy archidiecezji krakowskiej.
10 Profesor teologii moralnej. By³ promotorem pracy doktorskiej ks. Karola Wojty³y i recenzentem jego pracy habilitacyjnej. W latach 19471954 pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zob. J. Wichrowicz, Ks. W³adys³aw Wicher (18881969), STV 10 (1972), nr 2, s. 269282.
11 Profesor teologii dogmatycznej, cz³onek Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie,
ekspert w pracach II Soboru Watykañskiego. Zob. T. Chmura, Ksi¹dz Profesor Ignacy Ró¿ycki.
W 10. rocznicê mierci, AC 25 (1993), s. 7190.
12 Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 1518; Kalendarium, s. 6990; G. Weigel, wiadek
nadziei, s. 9398.
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kap³añskiego, biskupiego i prymacjalnego. W³asn¹ rodzinê Papie¿ nazwa³
pre-seminarium, pierwszym domowym seminarium13.
Drugim wa¿nym rodowiskiem, które wp³ynê³o na podjêcie decyzji
o wst¹pieniu do seminarium i w latach formacji kszta³towa³o Karola Wojty³ê
by³a w³asna parafia, najpierw ta w Wadowicach, nastêpnie pw. w. Stanis³awa
Kostki na Dêbnikach w Krakowie, prowadzona przez ksiê¿y salezjanów. To
w³anie we wspólnocie parafialnej, w kole ministrantów, poprzez kontakt
z ludmi wielkiej wiary i apostolskiego zapa³u, tak duchownymi, jak i wieckimi, przysz³y Papie¿ uczy³ siê elementarnych metod pracy nad sob¹ i rozwija³
¿ycie wewnêtrzne. Wa¿nym jego wyznacznikiem by³a regularna spowied
wiêta i sta³e kierownictwo duchowe. Jak sam wspomina, prowadzone w parafii na Dêbnikach duszpasterstwo m³odzie¿y, wspólnota ¯ywego Ró¿añca oraz
zalecane lektury dzie³ w. Jana od Krzy¿a i w. Teresy od Jezusa by³y prawdziw¹ duchow¹ formacj¹, wyprzedzaj¹c¹ to wszystko, co znalaz³ potem w seminarium14.
Trzecim wa¿nym rodowiskiem, które kszta³towa³o Karola Wojty³ê
w drodze ku kap³añstwu, przed jak i w czasie studiów seminaryjnych, by³a
praca w kamienio³omach i oczyszczalni wody w fabryce Solvay. Dowiadczenie seminarzysty  robotnika pozwoli³o przysz³emu Biskupowi Rzymu
poznaæ wiat ludzi ciê¿kiej pracy, g³ównie fizycznej, problemy, z jakimi boryka³y siê rodziny robotników, a tak¿e zrozumieæ wartoæ i godnoæ ludzkiej
pracy15.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wa¿nym elementem kszta³tuj¹cym osobowoæ
przysz³ego kleryka Karola Wojty³y by³ przyk³ad ¿ycia wiêtych i innych wyj¹tkowych wiadków Chrystusa. W tym gronie trzeba uwydatniæ w. Ludwika
Mariê Grignion de Montfort i jego Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do
najwiêtszej Maryi Panny16 oraz w. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)  ¿o³nierza, artystê-malarza, opiekuna najubo¿szych, cz³owieka wielkiej
odwagi i ewangelicznego radykalizmu. W postaci tego ostatniego m³ody Karol odnalaz³ szczególne duchowe oparcie i wzór oraz utwierdzenie w wyborze
drogi powo³ania17.

13
14
15
16

Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 2122, 2831; Kalendarium, s. 2532.
Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 2428.
Ibidem, s. 2224; G. Weigel, wiadek nadziei, s. 7585.
Z tego traktatu Jan Pawe³ II zaczerpn¹³ s³owa swego papieskiego zawo³ania Totus Tuus,
które s¹ skróconym zapisem pe³niejszej formu³y zawierzenia Matce Bo¿ej: Totus Tuus ego sum et
omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.
17 Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 3234.
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2. Seminarium – „źrenicą oka” biskupów

Ju¿ na pocz¹tku pontyfikatu Jan Pawe³ II da³ wyraz pasterskiej troski
i mi³oci do instytucji seminarium duchownego. Podczas pierwszego spotkania
ze swoj¹ now¹ diecezj¹, 9 listopada 1978 r. w Auli B³ogos³awieñstw, wymieniaj¹c struktury diecezji rzymskiej podkreli³ wa¿n¹ rolê trzech: seminarium
diecezjalnego, Uniwersytetu Nauk Teologicznych i parafii. Powiedzia³ wtedy:
Seminarium jest rzeczywicie »renic¹ oka« nie tylko biskupów, lecz ca³ego
Kocio³a lokalnego i powszechnego18.
Osiemnacie lat póniej, w ksi¹¿ce Dar i Tajemnica, napisanej z okazji
piêædziesi¹tej rocznicy wiêceñ kap³añskich, Jan Pawe³ II rozwin¹³ tê teologiczn¹, g³êbok¹ i zarazem piêkn¹ myl: Ka¿dy biskup wraca czêsto myl¹
i sercem do seminarium. Stanowi ono szczególny przedmiot jego troski. Mówi
siê, ¿e seminarium duchowne stanowi »renicê oka« (pupilla oculi) ka¿dego
biskupa. Cz³owiek chroni i zabezpiecza renicê swego oka, poniewa¿ pozwala
mu ona widzieæ otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ. I tak biskup widzi swój Koció³
poprzez seminarium, poprzez powo³ania kap³añskie. £aska licznych i wiêtych
powo³añ kap³añskich pozwala mu patrzeæ z ufnoci¹ w przysz³oæ swojej misji. Mówiê to na podstawie wielu lat mojego biskupiego dowiadczenia. Zosta³em biskupem 12 lat po wiêceniach kap³añskich: tak wiêc znaczna czêæ tego
piêædziesiêciolecia jest naznaczona t¹ biskupi¹ trosk¹ o powo³ania. Radoci¹
biskupa jest, gdy Pan Bóg daje Kocio³owi powo³ania, a ich brak zawsze budzi
troskê i niepokój. Tê troskê porówna³ Pan Jezus do troski ¿niwiarza: ¯niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o. Procie Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³
robotników na swoje ¿niwo (Mt 9, 37)19.
18
19

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. I, PoznañWarszawa 1987, s. 51.
Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 9495. O odpowiedzialnoci i trosce biskupów o seminaria
duchowne mówi Papie¿ bardzo wyranie w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis
o biskupie s³udze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei wiata, OsRomPol 1 (2004), nr 48, s. 32:
Pog³êbiaj¹c temat pos³ugi prezbiterów, uwaga Ojców synodalnych zwróci³a siê szczególnie ku zagadnieniu formacji kandydatów do kap³añstwa, maj¹cej miejsce w seminarium. Formacja prezbiterów stanowi dla biskupa sprawê pierwszorzêdnej wagi, po³¹czon¹ z modlitw¹, powiêceniem i trudem.
W zwi¹zku z tym Ojcowie synodalni, wiedz¹c, ¿e seminarium stanowi jedno z najcenniejszych dóbr
diecezji, powiêcili mu nale¿n¹ uwagê i potwierdzili nie podlegaj¹c¹ dyskusji koniecznoæ Wy¿szego
Seminarium, ale potwierdzili tak¿e du¿e znaczenie Ni¿szego Seminarium, miejsca odpowiedniego do
przekazywania wartoci chrzecijañskich prowadz¹cych do naladowania Chrystusa. Ka¿dy biskup powinien wiêc wyra¿aæ swoj¹ troskê przede wszystkim wybieraj¹c z najwiêksz¹ starannoci¹ wychowawców przysz³ych prezbiterów oraz ustalaj¹c najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie formy ich koniecznego przygotowania do sprawowania pos³ugi w sferze tak istotnej dla ¿ycia wspólnoty chrzecijañskiej. Biskup bêdzie równie¿ regularnie odwiedza³ seminarium, tak¿e w przypadkach, gdyby szczególne
okolicznoci sk³oni³y go wraz z innymi biskupami do wyboru, nierzadko koniecznego i wrêcz polecanego, seminarium miêdzydiecezjalnego. Osobista i pog³êbiona znajomoæ kandydatów do prezbiteratu
w Kociele partykularnym jest elementem, którego biskup nie mo¿e pomin¹æ. Na podstawie bezporednich
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S³owa o wielkim ¿niwie i proba o nowych robotników winnicy Pañskiej
dla Kocio³a i wiata znalaz³y siê równie¿ w wyst¹pieniu Papie¿a podczas
pierwszej specjalnej audiencji eucharystycznej dla ponad 140 seminarzystów
rzymskich Seminarium Rzymskiego, seminarium Capranica i Ni¿szego Seminarium (19 XI 1978). Jan Pawe³ II okreli³ wtedy seminarium jako miejsce,
gdzie owocuj¹ talenty powo³anych do kap³añstwa, poniewa¿ jest ono czasem
powa¿nego przygotowania, studium, pracy nad w³asnym ja i wiadomego
kszta³towania »nowego cz³owieka«, który powiêciwszy siê Chrystusowi bez
reszty w s³u¿bie kap³añskiej, prze¿ywanej w celibacie, bêdzie móg³ staæ siê
w sposób szczególny cz³owiekiem »dla drugich«20.
Choæ seminarium duchowne jest renic¹ oka biskupa, okresem ¿ycia
konkretnego m³odego mê¿czyzny, kiedy formuje siê jego powo³anie i dojrzewa
do Chrystusowego kap³añstwa, to jednak  jak podkrela Papie¿  powinno
byæ zawsze przedmiotem sta³ej, wspólnej troski wszystkich diecezjan, duchownych i wieckich, poniewa¿ zapewnia ono ci¹g³oæ i skutecznoæ pos³ugi kap³añskiej we wspólnotach wiernych. St¹d te¿ wszyscy diecezjanie maj¹ obowi¹zek wspierania duchowego i materialnego seminarium21.
Podczas licznych podró¿y apostolskich Jan Pawe³ II wielokrotnie zwraca³
uwagê na potrzebê zapewnienia godziwego bytowania alumnów i moderatorów, stworzenia odpowiednich warunków zewnêtrznych dla formacji, wspiera³
inicjatywy budowy i b³ogos³awi³ nowe seminaria duchowne. Powstawanie nowych
orodków kszta³cenia przysz³ych kap³anów Ojciec wiêty odbiera³ jako trwa³e
wiadectwo ¿ywotnoci Kocio³a lokalnego22. Warto podkreliæ, ¿e podczas
IV pielgrzymki do Polski w 1991 r. Papie¿ pob³ogos³awi³ nowe budynki seminariów duchownych w Koszalinie, Radomiu, £om¿y, Olsztynie i Czêstochowie23.
3. Synod Biskupów i adhortacja Pastores dabo vobis

W duchu odpowiedzialnoci za Koció³ powszechny i jego pos³annictwo,
potwierdzaj¹c sw¹ sta³¹ troskê o powo³ania i formacjê do kap³añstwa, a tak¿e
o instytucje, które temu s³u¿¹, Jan Pawe³ II zwo³a³ w 1990 r. Synod Biskupów,
kontaktów zatroszczy siê on o to, by w seminarium formowa³y siê osobowoci dojrza³e i zrównowa¿one,
zdolne do nawi¹zywania solidnych relacji miêdzyludzkich i duszpasterskich, teologicznie przygotowane,
silne w ¿yciu duchowym i mi³uj¹ce Koció³. Powinien podobnie staraæ siê promowaæ i pobudzaæ inicjatywy o charakterze ekonomicznym maj¹ce na celu wsparcie i pomoc m³odym kandydatom do prezbiteratu.
20 Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. I, s. 85.
21 Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. II, 1, Poznañ 1990, s. 3031.
22 Ibidem, s. 117119.
23 Zob. Potrzebuje ciê Chrystus. Jan Pawe³ II w trosce o nowe powo³ania, Kraków 2002, s. 185193,
195198.
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którego VIII Zwyczajne Zgromadzenie Generalne trwa³o od 30 wrzenia do
28 padziernika. Tematem prac synodalnych by³a Formacja kap³anów we wspó³czesnym wiecie, rozpatrywana po up³ywie dwudziestu piêciu lat od zakoñczenia II Soboru Watykañskiego, a tak¿e realizacja nauki soborowej, jej aktualizacja w obecnych warunkach. Punktem wyjcia obrad biskupów z ca³ego
wiata zgromadzonych wokó³ Biskupa Rzymu sta³ siê wspó³czesny kontekst
historyczny i kulturowy. Formacja przysz³ych kap³anów zosta³a przedstawiona na sesjach synodalnych jako problem duszpasterski, jako jedno z najdelikatniejszych i najwa¿niejszych zadañ Kocio³a w s³u¿bie nowej ewangelizacji24.
Owocem kolegialnej pracy wspomnianego synodu biskupów by³a og³oszona przez Jana Paw³a II adhortacja apostolska o formacji kap³añskiej Pastores dabo vobis (25 III 1992). Ten papieski dokument formu³uje zasady formacji kandydatów do kap³añstwa, wskazuje jej cele, udostêpnia bogactwo dowiadczeñ i programów towarzyszenia osobie powo³anej. Papie¿ omawia ró¿ne
wymiary formacji: ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Ponadto
prezentuje rodowiska formacji kandydatów do kap³añstwa oraz wskazuje osoby za ni¹ odpowiedzialne. Wród nich, na pierwszym miejscu przedstawia
seminarium duchowne jako instytucjê niezbêdn¹ i konieczn¹, uwiêcon¹ tradycj¹ kocieln¹, która na przestrzeni wieków przynosi oczekiwane owoce ¿ycia
wspólnego i hierarchicznego kandydatów do wiêceñ.
Jan Pawe³ II okrela seminarium duchowne mianem wspólnoty wychowawczej w drodze, która stanowi swoist¹ kontynuacjê wspólnoty aposto³ów
zgromadzonych wokó³ Jezusa, by podj¹æ powierzon¹ sobie misjê25. Dowiadczenie Dwunastu zgromadzonych wokó³ Chrystusa stanowi o to¿samoci seminarium i wyznacza jego normatywny idea³.
Papie¿ podkrela, ¿e seminarium duchowne nie jest tylko miejscem czy
materialn¹ przestrzeni¹, lecz przede wszystkim pewn¹ przestrzeni¹ duchow¹,
drog¹ ¿ycia, rodowiskiem sprzyjaj¹cym takiemu procesowi formacyjnemu,
dziêki któremu cz³owiek powo³any przez Boga do kap³añstwa mo¿e siê staæ,
moc¹ sakramentu wiêceñ, ¿ywym obrazem Jezusa Chrystusa G³owy i Pasterza Kocio³a26.
Jan Pawe³ II stanowczo przypomina, ¿e seminarium jest wychowawcz¹
wspólnot¹ kocieln¹, która uobecnia i korzysta z podstawowego dowiadczenia
Kocio³a  wspólnoty animowanej przez biskupa poprzez pos³ugê rektora
24

Zob. Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kap³anów we wspó³czesnym wiecie, OsRomPol 34 (1992), nr 16, s. 47.
25 Ibidem, nr 60.
26 Ibidem, nr 42.
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i jego wspó³pracowników: prze³o¿onych, ojców duchownych, wyk³adowców.
Jako wspólnota eklezjalna ma swoje specyficzne aspekty; kocielne, a nie
wieckie czy cywilne treci i metody dzia³ania; hierarchiczn¹ strukturê; w wype³nianiu programu kieruje siê przepisami kocielnymi, specjalnymi statutami
i regulaminami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet bardzo skuteczne metody wychowawcze, ale nie respektuj¹ce kocielnego charakteru instytucji seminarium duchownego, nie mog¹ byæ w nim stosowane27.
Biskup Rzymu podkrela, ¿e skutecznoæ formacji w du¿ej mierze zale¿y
od silnej i dojrza³ej osobowoci wychowawców, ich specjalnego przygotowania w zakresie pedagogicznym, duchowym, ludzkim i teologicznym. Dobrze
uformowani formatorzy, daj¹cy wiadectwo ewangelicznego ¿ycia oraz tworz¹cy jednolite kierownictwo, zapewni¹ instytucji niezbêdn¹ spójnoæ programu wychowawczego i wymogów ¿ycia wspólnotowego tak, aby zawsze by³a
zachowana jednoæ duszpasterskiego dzia³ania seminarium. Wspó³praca i duch
komunii miêdzy wychowawcami nie tylko umo¿liwia odpowiedni¹ realizacjê
programu formacyjnego, ale przede wszystkim jest dla przysz³ych kap³anów
buduj¹cym przyk³adem i konkretnym wprowadzeniem we wspólnotê kocieln¹, stanowi¹c¹ fundamentaln¹ wartoæ ¿ycia chrzecijañskiego i pos³ugi duszpasterskiej28.
Ojciec wiêty z ca³¹ moc¹ stwierdza, ¿e wszelkie zabiegi formatorów
mog¹ tylko wtedy odnieæ zamierzony skutek, jeli sam kandydat do kap³añstwa, odpowiedzialnie korzystaj¹c z w³asnej wolnoci, podejmie wysi³ek samowychowania: Oczywicie, tak¿e przysz³y kap³an  i zw³aszcza on  winien
sobie coraz wyraniej uwiadamiaæ, ¿e w³aciwym protagonist¹ jego formacji
jest Duch wiêty, który daj¹c mu serce nowe upodabnia go do Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza i kszta³tuje na Jego wzór. Znaczy to, ¿e kandydat do
kap³añstwa w sposób najbardziej radykalny potwierdza sw¹ wolnoæ, gdy pozwala siê formowaæ Duchowi wiêtemu. Ale przyjmowanie tego dzia³ania
Ducha oznacza równie¿ akceptacjê przez kandydata do kap³añstwa wszystkich
»poredników«, którymi On siê pos³uguje. Dlatego te¿ wysi³ki ró¿nych wychowawców s¹ naprawdê i w pe³ni skuteczne tylko wtedy, gdy przysz³y kap³an
z przekonaniem i szczerze z nimi wspó³dzia³a29.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e niejako owocem wspomnianego Synodu Biskupów z 1990 r. i posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis jest obowi¹zuj¹ce
we wszystkich polskich seminariach duchownych Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia, zatwierdzone przez Kongregacjê ds. Wychowania Katolic27
28
29

Ibidem, nr 6062.
Ibidem, nr 61, 66. Zob. tak¿e Jan Pawe³ II, Pastores gregis, nr 48.
Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis, nr 69.

Troska Jana Pawła II o seminaria duchowne. Papież w „Hosianum”

89

Studia Warmińskie 48 (2011)

kiego dekretem z 26 sierpnia 1999 r. Obficie czerpie ono z nauczania papieskiego, aby skutecznie realizowaæ zbawcze pos³annictwo Kocio³a w trzecim
tysi¹cleciu chrzecijañstwa30.
4. Papież w „Hosianum”

W tym miejscu trzeba wspomnieæ nasze Wy¿sze Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie31, którego nowy gmach Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ 5 czerwca 1991 r. i mieszka³ w nim  dzia³o siê to podczas IV pielgrzymki do Polski32.
Po dwudziestu latach od tamtego pamiêtnego wydarzenia, wspólnota
Warmiñskiego Seminarium Duchownego i ca³a archidiecezja warmiñska czuje
w sercu prawdziw¹ radoæ i wdziêcznoæ Panu Bogu za to, ¿e znalaz³a siê
w krêgu oddzia³ywania Wielkiego Polaka i mog³a dowiadczyæ jego obecnoci, pasterskiej troski oraz mi³oci.
W zaimprowizowanym krótkim przemówieniu wyg³oszonym podczas pob³ogos³awienia nowego budynku Hosianum w olsztyñskiej dzielnicy Redykajny, Jan Pawe³ II przypomnia³, czym seminarium jest i czemu s³u¿y. Zwróci³
uwagê, ¿e seminarium to nie tylko budynek, ale przede wszystkim wspólnota
osób. Tworz¹ j¹ g³ównie alumni i moderatorzy, ale tak¿e i inni pracownicy:
techniczni, administracyjni, a zw³aszcza dobroczyñcy, którzy wspieraj¹ tê instytucjê duchowo i materialnie. Papie¿ podkreli³, ¿e szeroko pojêta wspólnota
seminaryjna, swoim zaanga¿owaniem na rzecz konkretnego dzie³a materialnego, jakim jest tu budowa seminarium, wznosi  zgodnie z zamys³em Bo¿ym
 inn¹ budowlê, w wymiarze duchowym, nadprzyrodzonym. Odwo³uj¹c siê do
myli z Pierwszego Listu w. Piotra33, Biskup Rzymu da³ do zrozumienia, ¿e t¹
Bo¿¹ budowl¹ jest Koció³, wierz¹cy w Chrystusa. On sam jest kamieniem
wêgielnym (lapis angularis) i fundamentem budowli, a tworz¹cy wspólnotê
seminaryjn¹ maj¹ byæ jej ¿ywymi cz³onkami. Bêd¹ nimi tylko wtedy, gdy
zaanga¿uj¹ siê w budowanie Królestwa Bo¿ego.
30 Zob. Zasady formacji kap³añskiej w Polsce, Czêstochowa 1999. Zob. tak¿e K. Pawlina (oprac.
i red.), Polskie Seminaria Duchowne na pocz¹tku nowego tysi¹clecia. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2004.
31 Seminarium duchowne dla diecezji warmiñskiej zosta³o erygowane przez kard. Stanis³awa Hozjusza 21 sierpnia 1565 r., jako owoc uchwa³ soboru trydenckiego. Pierwsz¹ siedzib¹ uczelni by³o Braniewo,
dok¹d Hozjusz sprowadzi³ specjalnie w tym celu jezuitów. Seminarium Warmiñskie jest najstarsze w Polsce.
Zob. A. Szorc, A. Kopiczko, Wy¿sze Seminarium Duchowne Hosianum. Zarys dziejów, Olsztyn 1995.
32 Zob.  w imieniu tego co by³o i tego co jest, dziêkujê Warmii za papie¿a. Jan Pawe³ II
w Olsztynie, 56 czerwca 1991, reprint z wydania archiwalnego, Olsztyn 2005.
33 W 1 P 2, 4-5 czytamy: Zbli¿aj¹c siê do Tego, który jest ¿ywym kamieniem, odrzuconym
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy równie¿, niby ¿ywe kamienie, jestecie
budowani jako duchowa wi¹tynia, by stanowiæ wiête kap³añstwo, dla sk³adania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
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W przemówieniu papieskim nie zabrak³o równie¿ s³ów uznania pod adresem dobroczyñców seminarium, którzy finansowo wspomagali jego budowê.
Wród nich Ojciec wiêty podkreli³ obecnoæ dawnych mieszkañców ziemi
warmiñskiej, którzy obecnie mieszkaj¹ w Niemczech. Wszyscy oni przynale¿¹
do seminaryjnej wspólnoty. Im tak¿e Jan Pawe³ II przypisa³ profetyczn¹ rolê
budowniczych królestwa Bo¿ego34.
Podczas Jubileuszowego Roku 2000 wspólnota Hosianum z³o¿y³a Biskupowi Rzymu swoist¹ rewizytê. W papieskim wyst¹pieniu skierowanym do
alumnów, wychowawców, pracowników wieckich i cz³onków Stowarzyszenia
Przyjació³ Seminarium znalaz³y siê ponownie s³owa troski o budowanie królestwa Bo¿ego w trzecim tysi¹cleciu chrzecijañstwa. Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e wyzwania wspó³czesnoci, takie jak rozwój nauki, techniki, medycyny,
kultury, myli spo³ecznej i politycznej, a tak¿e rodków przekazu, wymaga
odpowiedniego przygotowania duszpasterskiego kandydatów do wiêceñ, tak,
aby czynnie w³¹czyli siê w dzie³o samego Chrystusa  przybli¿anie ludziom
Królestwa Ojca.
Papie¿ wskaza³ tak¿e wspólnocie seminaryjnej dwa ród³a umocnienia na
drodze realizacji jej powo³ania. Pierwszym jest bogata tradycja Hosianum,
najstarszego seminarium w Polsce, powo³anego przez S³ugê Bo¿ego kard. Stanis³awa Hozjusza, natomiast drugim  wiadectwo ¿ycia absolwentów uczelni,
sporód których wybija siê postaæ ks. W³adys³awa Demskiego, mêczennika za
wiarê, zamordowanego 28 maja 1940 r. w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, beatyfikowanego 13 czerwca 1999 r. wraz z 108. mêczennikami z czasów II wojny wiatowej35.
34

Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone z okazji powiêcenia budynku Wy¿szego Seminarium
Duchownego Diecezji Warmiñskiej, Olsztyn 5 czerwca 1991: Jak widzicie, tym razem nie by³o ¿adnej
przemowy, tylko by³a d³uga rozmowa. Keine Ansprache, nur ein Gespräch. Z wszystkimi po drodze, tak
¿eby wiedzieæ, gdzie wchodzê. Nie tylko wchodzê do budynku, ale wchodzê do wspólnoty, któr¹ tworz¹
ludzie, ró¿ni ludzie. Oczywicie seminarzyci wysuwaj¹ siê niejako na pierwszy plan, trochê w cieniu
ju¿ trzymaj¹ profesorów, ale na tym etapie to jeszcze bardzo wa¿ni s¹ ró¿ni budowniczowie. Oni maj¹
nie tylko funkcjê techniczn¹, ale funkcjê tak¿e i profetyczn¹, poniewa¿ wy wszyscy macie byæ budowniczymi królestwa Bo¿ego. Jestecie wezwani do budowania królestwa Bo¿ego. Wiêc ci budowniczowie
w znaczeniu technicznym wskazuj¹ na co, co was czeka jako wasze w³aciwe powo³anie. No i prócz
tego s¹ ró¿ni szczodrzy dobrodzieje, którzy wspieraj¹ tê budowê w znaczeniu bezporednio technicznym, ale tak¿e i porednio, celowo, intencjonalnie w tym znaczeniu profetycznym, w tym, czemu
seminarium oczywicie ma s³u¿yæ. Ci nasi dobrodzieje z ró¿nych stron  bardzo wielu pochodzi
z Niemiec, bardzo wielu tutaj siê urodzi³o, ale ju¿ przybywa do nas w charakterze goci  wszyscy oni
maj¹ tê w³anie intencjê budowania przez tê budowê innej budowy, Bo¿ej budowy, co wspaniale wyra¿a³ w. Piotr, kiedy mówi³ o ¿ywych kamieniach i kiedy mówi³ o pierwszym i podstawowym ¿ywym
kamieniu, którym jest sam Chrystus, kamieniu wêgielnym  lapis angularis. To tyle, okaza³o siê, ¿e
prócz Gespräch by³a tak¿e Ansprache, ale Ansprache wynik³a z Gespräch (Czwarta pielgrzymka Jana
Paw³a II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja, PoznañWarszawa 1991, s. 118).
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* * *
Przywo³ane powy¿ej wypowiedzi Jana Paw³a II skierowane do wspólnoty
Hosianum, choæ nieraz krótkie, skondensowane, zawieraj¹ bogat¹ treæ teologiczn¹. S¹ wyranym wiadectwem troski Biskupa Rzymu o seminaria duchowne. Odczytuj¹c je w kontekcie ca³ego nauczania papieskiego mo¿na je
potraktowaæ jako swoiste podsumowanie podjêtych w niniejszym artykule rozwa¿añ i wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Seminarium duchowne jest kocieln¹ instytucj¹ wspólnotow¹.
2. Ojciec wiêty poszerzy³ rozumienie wspólnoty seminaryjnej. Tworz¹
j¹ nie tylko alumni i moderatorzy, ale tak¿e ludzie wieccy (budowniczowie,
pracownicy techniczni, dobroczyñcy, wszyscy diecezjanie), zgodnie ze swym
powo³aniem, wykorzystuj¹c charyzmaty i inne zdolnoci. Fakt ten wskazuje na
koniecznoæ wspó³pracy powo³anych do kap³añstwa s³u¿ebnego (hierarchicznego) z wiernymi wieckimi, realizuj¹cymi kap³añstwo powszechne.
35 Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone do wspólnoty Wy¿szego Seminarium Duchownego
Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, Watykan 24 padziernika 2000: Bardzo serdecznie
witam wspólnotê Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej »Hosianum« z Olsztyna:
alumnów, wychowawców wraz z Ksiêdzem rektorem, pracowników wieckich, a tak¿e cz³onków Stowarzyszenia Przyjació³ Seminarium. Z wdziêcznoci¹ wspominam chwile, kiedy w roku 1991, zatrzymuj¹c siê na mym pielgrzymim szlaku w Olsztynie, mia³em mo¿liwoæ odwiedziæ wasz¹ wspólnotê.
Cieszê siê, ¿e dzi mogê gociæ was u siebie. Przybylicie do Rzymu w Roku Jubileuszowym, aby
u grobów aposto³ów Piotra i Paw³a prosiæ o ³aski i b³ogos³awieñstwo na czas obecny i na przysz³oæ.
W perspektywie nowego tysi¹clecia ta jubileuszowa modlitwa jest szczególnie aktualna i potrzebna.
Wiek dwudziesty przyniós³ ze sob¹ wiele przemian w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Szybki rozwój nauki,
techniki, medycyny, kultury, myli spo³ecznej i politycznej czy wreszcie rodków przekazu nie pozostaje
bez wp³ywu na ¿ycie duchowe poszczególnych osób, rodzin i ca³ych narodów. Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e i w nadchodz¹cym tysi¹cleciu podobne przemiany w rzeczywistoci tego wiata bêd¹ stanowiæ ród³o
nowych wyzwañ dla cz³owieka, szczególnie dla cz³owieka wierz¹cego. Aby stawiæ im czo³o, wierni
musz¹ znaleæ solidne oparcie w kap³anach dobrze przygotowanych do swej pos³ugi. Dlatego rola
seminarium, jako wspólnoty, która wychowuje przysz³ych duszpasterzy, jest dzi szczególnie wa¿na.
Seminarium musi byæ rodowiskiem ludzi g³êbokiej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej mi³oci;
ludzi otwartych na dzia³anie Ducha wiêtego, który budzi w uczniach Chrystusa pragnienie czynnego
w³¹czenia siê w dzie³o przybli¿ania Królestwa Ojca. Seminarium musi byæ równie¿ miejscem kszta³towania kap³anów po ludzku dojrza³ych, umiej¹cych korzystaæ ze zdobyczy wspó³czesnej kultury i chc¹cych j¹ tworzyæ. Dzisiejszy cz³owiek potrzebuje kap³anów o szerokich horyzontach w myleniu i dzia³aniu, chêtnych do wychodzenia naprzeciw wszelkim potrzebom braci. Seminarium Warmiñskie cieszy siê
d³ug¹ tradycj¹. W tym roku mija 435 lat od powo³ania przez S³ugê Bo¿ego Kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, tego pierwszego na polskiej ziemi Seminarium Duchownego z siedzib¹ w Braniewie. Trudno obj¹æ
w kilku zdaniach ca³¹ historiê instytucji, dzieje ludzi, którzy j¹ tworzyli i dzie³o kap³anów, którzy z niej
wyszli. Niech zatem wystarczy wspomnienie ks. W³adys³awa Demskiego, którego dane mi by³o wynieæ
do chwa³y o³tarzy poród 108 mêczenników. Ten bohaterski kap³an, który wyszed³ z waszego Seminarium,
odda³ swoje ¿ycie za Prawdê, broni¹c krzy¿a Chrystusa i wiary chrzecijañskiej. Niech jego wiadectwo
bêdzie dla was wszystkich wzorem i umocnieniem na drodze powo³ania. Modlê siê, aby ten posiew krwi
nieustannie wydawa³ owoce w postaci nowych powo³añ do kap³añstwa w Archidiecezji Warmiñskiej.
Proszê Boga, aby w czasie tej jubileuszowej pielgrzymki obdarzy³ was wielorakimi ³askami. Chrystus,
Najwy¿szy i Wieczny Kap³an, niech was prowadzi w nowe tysi¹clecie i niech wam b³ogos³awi!.
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3. Seminarium przygotowuje budowniczych królestwa Bo¿ego. Nigdy
nie mog¹ oni zapomnieæ, ¿e to budowanie dokonuje siê na trwa³ym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.
4. wiadectwo bogatej i chlubnej historii seminarium, a przede wszystkim przyk³ad ¿ycia jej absolwentów stanowi dla alumnów wzór i umocnienie
na drodze powo³ania.
5. Dzia³ania materialne podejmowane w Kociele powinny byæ rozumiane w szerszym kontekcie nadprzyrodzonym jako praca na rzecz wzrostu Królestwa Bo¿ego.
6. W seminarium duchownym, jak w soczewce, skupia siê obraz Kocio³a lokalnego, ze wszystkimi jego uwarunkowaniami, z ca³ym bogactwem jego
tradycji i sytuacji wspó³czesnej.

JOHN PAUL II’S CARE FOR SEMINARIES. THE POPE IN HOSIANUM
(SUMMARY)

John Paul IIs care for seminaries falls within the implementation of the broadly understood
teaching framework of the Second Vatican Council. In his numerous addresses and documents on
the subject of becoming a priest the Pope reinterpreted the Council documents in a way which was
attuned to modern times. He did this, since he wanted seminarians, who are educated to fulfill and
continue the mission of Christ himself, to be properly prepared to take on the legacy and teachings
of the Council in the third millennium of Christendom.
John Paul II describes seminaries as educational collectivity on the way constituting
a certain continuation of Christs disciples collectivity, whose experience determines the seminarys identity and its normative ideal.

DIE SORGE VON JOHANNES PAUL II. UM DIE PRIESTERSEMINARE.
DER PAPST IN HOSIANUM
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Sorge von Johannes Paul II. um die Priesterseminare ist ein Teil der weitgefassten
Aktualisierung der Lehre des II. Vatikanischen Konzils. In seinen zahlreichen Auftritten und
Dokumenten zur Priesterausbildung schuf der Papst eine neue Lesart der Konzilsdokumente und
gab ihnen eine verpflichtende Interpretation, die an die gegenwärtigen Verhältnisse angepasst ist.
Er tat dies, weil er wollte, dass die Seminaristen, die zur Erfüllung und Weiterführung der Mission
Christi ausgebildet werden, entsprechend vorbereitet sind, um das Erbe und den Auftrag des
Konzils in den neuen Zeiten des dritten christlichen Jahrtausends annehmen zu können.
Johannes Paul II. beschreibt das Priesterseminar als eine Erziehungsgemeinschaft auf dem
Weg, die die Gemeinschaft der um Jesus versammelten Apostel auf ihre spezifische Art fortsetzt,
um die ihr anvertraute Mission anzugehen. Die Erfahrung der um Christus versammelten Zwölf
bildet die Identität des Seminars und zeigt sein normatives Ideal auf.

