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Tarnowiec, 25 kwietnia 2021 

Seminarium? Po co? 
Słysząc słowo „seminarium” często na 

myśl przychodzi nam miejsce, w którym 
młodzi mężczyźni uczą się, by zostać 
księżmi. Nie raz dokonujemy pewnego 
skrótu myślowego uproszczając semina-
rium jedynie do tak zwanego „technikum 
dla księży”, w którym mają się nauczyć 
wykonywania swojego zawodu. Czym 
jednak tak naprawdę jest Wyższe Semi-
narium Duchowne? Do czego służy i jak 
wygląda typowy dzień w seminarium?  

Seminarium to przede wszystkim 
miejsce, w którym młody człowiek roze-
znaje głos powołania. Nie jest łatwo roz-
poznać swoje powołanie życiowe. Często 
zdarza się, że osoba, która wstąpiła do 
seminarium tylko subiektywnie odczuwa 
powołanie do kapłaństwa, natomiast 
rzeczywistość jest inna. Seminarium du-
chowne daje czas i narzędzia, aby zgod-
nie z wolą Boga rozeznać swoje powoła-
nie. Dlatego też, gdy kleryk występuje  
z seminarium nie musi oznaczać to, że 
nie dał sobie rady, lub że nie wytrzymał. 
Mógł on zwyczajnie rozeznać, że to jed-
nak nie jest jego droga. 

W seminarium kluczową rolę odgry-
wa formacja. W czasie tych sześciu lat 
formacja jest jednym z głównych celów 
pobytu w nim. Rozróżniamy cztery głów-
ne wymiary formacji: ludzką, duchową, 
intelektualną oraz pastoralną. Pierwsza 
i podstawowa jest oczywiście formacja 
ludzka. To w niej kleryk kształtuje się, by 
być po prostu dobrym człowiekiem. 
Ciężko wyobrazić sobie dobrego księdza, 
który nie byłby dobrą osobą. Formacja 
duchowa polega na rozwijaniu osobistej 
relacji z Bogiem. Pomagają temu liczne 
praktyki pobożnościowe i czas spędzony 
w kaplicy przed Ojcem. Nie można za-
pomnieć, że seminarium kształci przy-
szłych kapłanów, a więc mężczyzn, któ-
rzy pewnego dnia zostaną posłani, by 
służyć innym ludziom. Stąd formacja 
intelektualna zajmuje się zdobywaniem 

wiedzy w perspektywie pracy z drugim 
człowiekiem i niesienia mu Chrystusa. 
Aby móc dobrze głosić Boga i prowadzić 
do Niego powierzony sobie lud istotna 
jest do tego formacja pastoralna. 

Kolejną niezwykle ważną zasługą po-
bytu w seminarium jest poznanie same-
go siebie. W dzisiejszych czasach wszyscy 
żyjemy w niezwykle szybkim tempie. 
Ciągle za czymś biegamy i do czegoś dą-
żymy. Spędzamy mnóstwo czasu pracu-
jąc, załatwiając różne sprawy, a odpo-
czynek zazwyczaj jest równoznaczny 

z oglądaniem telewizji. Brakuje nam ciszy 
i poznania samego siebie. Seminarium 
zapewnia swoim klerykom każdego dnia 
Silentium Sacrum. Jest to czas wieczo-
rem, w którym nie używamy telefonów, 
nie oglądamy telewizji, nie słuchamy 
muzyki, ani nie rozmawiamy z innymi. 
Czas ten spędzamy jedynie z Bogiem  
i samym sobą. Może to się wydawać nie-
zrozumiałe, lecz te momenty są wielkim 
błogosławieństwem, dzięki którym mo-
żemy lepiej poznać i zrozumieć siebie.  

Uwzględniając te wszystkie wyżej 
wymienione elementy typowy dzień 
w seminarium został zaplanowany w taki 
sposób, by wszystkie te aspekty rozwijać. 
Rano, o godzinie 6 gromadzimy się całą 
wspólnotą w kaplicy seminaryjnej. Tam 
przez pół godziny modlimy się 
i rozważamy Ewangelię danego dnia, 
a następnie wspólnie uczestniczymy we 
Mszy świętej. Następnie, po śniadaniu, 
odbywają się wykłady do południa. Po 
zakończonych wykładach, przed obia-
dem, gromadzimy się w kaplicy na 

wspólną modlitwę. Po obiedzie jest 
chwila czasu wolnego lub pracy, nato-
miast o godzinie 14 rozpoczyna się nauka 
indywidualna. Wieczorem znów spoty-
kamy się w kaplicy na nabożeństwie. Po 
tym spożywamy kolację i mamy czas 
wolny. W tym czasie chętni często spoty-
kają się, by na przykład oglądnąć film, 
zagrać w piłkę, napić się razem kawy, czy 
wyjść na spacer. O 19:30, od czytania 
lektury duchownej, rozpoczyna się 
wspomniane wyżej Silentium Sacrum 
i trwa do śniadania dnia następnego. 
Lektura duchowna to czytanie książek, 
które niosą treść istotną dla formacji 
kleryka. Dalsza część dnia jest indywidu-
alna. Można skupić się na modlitwie lub 
przygotować się do wykładów następne-
go dnia. Od 20:30 jest adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. O godzinie 22 zapada 
cisza nocna i kończy się dzień, by być 
wypoczętym na dzień następny. 

Przedstawiony zarys dnia jest tylko 
przykładowy. W rzeczywistości występu-
je wiele zmiennych, które zależą cho-
ciażby od danego dnia tygodnia. Dla 
przykładu w poniedziałki mamy ponad 
godzinne spotkanie ze Słowem Bożym. 
W czwartki i niedziele mamy wolne od 
wykładów i po obiedzie możliwość dłuż-
szej przechadzki. Istnieje znacznie więcej 
wydarzeń, które ciężko wszystkie tu wy-
mienić. Pomijam w tym opisie prace przy 
seminarium takie jak sprzątanie, odśnie-
żanie, koszenie trawy, plewienie i wiele 
innych różnego rodzaju prac fizycznych. 

Dzień w Wyższym Seminarium 
Duchownym jest niezwykle bogaty. 
Istnieje jeszcze wiele wątków i faktów, 
których tutaj nie zawarłem. Czymś 
niemożliwym jest opisanie całego życia  
w seminarium w tak krótkim artykule. 
Zaprezentowałem wyłącznie zarys tego, 
czym tak naprawdę jest seminarium, na 
czym polega pobyt w nim i jak mniej 
więcej wygląda tutaj typowy dzień. 

kl. Wiktor
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 26.04 

7:00 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
syna Grzegorza z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
mamy) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

W int. Teresy o Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie i opie-
kę Matki Bożej Tarnowieckiej 

Poza + Jan Czubik (int. od OSK w 
Jaśle RENE Zdzisława 
Wiśniowskiego) 

+ Maria Rozpara (int. od 
rodziny Śliwów) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od sąsiadów Muzyków z 
Brzezówki) 

Wtorek 27.04 

7:00 + Ryszard Rozpara (int. od 
chrześnicy Sylwii z rodziną) 

+ Robert Wrona (int. od córki 
Nikoli) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
matki) 

Poza + Jan Czubik (int. od Eweliny 
i Bartosza Czech, Barbary i 
Zbigniewa Gadzała) 

+ Maria Rozpara (int. od 
koleżanki Danuty Kmiecik) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od rodziny Berków z Warzyc) 

Środa 28.04 

7:00 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
siostry Ewangeliny) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
bratanicy Oli z Pawłem) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Helena Prorok (greg.) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny 
Bochniów) 

+ Maria Rozpara (int. od 
Krystyny) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od sąsiadów Danuty i 
Mieczysława Kołeczek) 

Czwartek 29.04 św. Katarzyny ze 
Sieny  

7:00 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
brata Ryszarda z rodziną) 

+ Ryszard Rozpara (int. od 
bratanicy Joanny z rodziną) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Amelia Chudy (w 2. rocz. 
śm., od syna Łukasza z 
rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny 
Wojdyłów i Ryznarów) 

+ Maria Rozpara (int. od 
koleżanek Teresy i 
Małgorzaty Szarłan) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od sąsiadki Krystyny Gałuszki 
i Teresy Twaróg) 

Piątek 30.04 

7:00 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
kuzynki Stanisławy Kędrek) 

+ Robert Wrona (int. od 
siostry Marty z mężem) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

W int. Andrzeja o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej 

Poza + Jan Czubik (int. od 
Stanisława i Elżbiety Jurusik) 

+ Maria Rozpara (int. od 
Stanisławy Rozpara) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od rodziny Michalczyk z 
Rogów) 

Sobota 01.05 św. Józefa Rzemieślnika 

7:00 + Zbigniew Twaróg (greg. – 
rozpoczęcie) 

+ Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
szwagierki Lucyny) 

18:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Zofia i Jan Świątek (w 45. 
rocz. śm.) 

+ Irena i Stanisław Grzesik 

Poza + Jan Czubik (int. od 
Krzysztofa Baradziej) 

+ Maria Rozpara (int. od 
Romana Rozpara z Szebni) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od Janiny i Jana Forc) 

+ Zofia Kania (int. od 
sąsiadów Polpielarz) 

Niedziela 02.05 

7:00 + Jerzy Olbrot (greg. - int. od 
syna Stanisława z rodziną) 

8:30 + Amelia i Roman Jerzyk 

10:00 + Zbigniew Twaróg (greg.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Zarządu 
Powiatu Jasielskiego) 

+ Maria Rozpara (int. od 
rodziny Wyderków) 

+ Kazimiera Nowotyńska (int. 
od Katarzyny i Leszka 
z dziećmi) 

+ Zofia Kania (int. od Zofii 
i Janusza) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Gancarz 

16:30 + Helena Prorok (greg.) 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 4,8-12   Ps 118   1 J 3,1-2   J 10,11-18 

Jezus Chrystus jest tym, który spaja 
i jednoczy, zapewnia trwałość. O takiej 
„roli” Chrystusa mówi obraz „głowicy 
węgła” z pierwszego czytania, jak też 
obraz „Dobrego Pasterza” z Ewangelii. 
Bez Jezusa Kościół się rozpada. Bez 
Jezusa małżeństwo jest narażone na 
nietrwałość. Bez Jezusa każda nasza 
ludzka relacja nie może trwać. Dzisiejsze 
Słowo zaprasza nas, abyśmy Jezusa 
postawili w centrum i uczynili spoiwem 
Kościoła, rodziny, naszych relacji ale 
także naszej wewnętrznej osobistej 
spójności.   
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w czwar-
tek święto św. Katarzyny ze Sieny, 
w sobotę wspomnienie św. Józefa 
Rzemieślnika.  
2. Dziś rozpoczynamy Tydzień mo-
dlitw o powołania kapłańskie. 
3. Dzisiaj o godzinie godz. 16:00 
Nieszpory ludowe. 
4. W czwartek Msza św. dodatkowa 
o godz. 20:00 i całonocna Adoracja, 
która kończy się w piątek o godz. 
12:30. 
5.Najbliższa sobota to pierwsza so-
bota miesiąca. Nabożeństwo pierw-
szosobotnie o godz. 17:00 w ramach 
którego także Litania loretańska. 
6. W maju nabożeństwa majowe 
w dni powszednie o godz. 17:30, 
a w niedziele o godz. 16:00. 
7. W środę 5 maja pierwsze 
nabożeństwo fatimskie. Msza święta 
o godz. 19:00, po niej różaniec. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 6. i 7. z Tarnow-
ca. 
9. W zakrystii można nabyć Katechi-
zmy Kościoła Katolickiego. 
10. Składka do koszyków za ławkami. 
 


