
Ekscelencjo, Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

zgromadziliśmy się w kaplicy Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji 

Częstochowskiej w dniu szczególnym. Dokładnie 9 lat temu arcybiskup Wacław Depo w domu 

arcybiskupów częstochowskich przejął kanonicznie władzę i odpowiedzialność za tę cząstkę 

Kościoła, która obejmuje ziemie Częstochowy, Radomska, Wielunia i Zawiercia i bardzo wiele 

rozmaitych instytucji, wspólnot i grup. Biskup, który pochodzi z ziemi szydłowieckiej, który 

przygotowywał się do kapłaństwa w Sandomierzu, zdobywał tytuły naukowe w Lublinie, który 

formował przyszłych kapłanów w Radomiu i pasterzował w diecezji zamojsko-lubaczowskiej 

z całym bogactwem swojego życia został posłany przez Benedykta XVI do tej diecezji, której 

stolica jest jednocześnie duchową stolicą Polski. Dziękujemy dziś Bogu za dar Księdza 

Arcybiskupa Metropolity dla naszej archidiecezji i dla Kościoła w Polsce. Cieszymy się, że 

jedną z przestrzeni pasterskiej odpowiedzialności Księdza Arcybiskupa jest również nasze 

Seminarium. Dziękujemy za tę troskę. Radujemy się z tego, że już po raz drugi, w tę tak ważną 

dla siebie rocznicę, Ksiądz Arcybiskup jest wśród nas i celebruje tę Mszę św. Zapewniamy, 

w tę 9. rocznicę objęcia władzy pasterskiej, o modlitwie za naszego Pasterza.  

W tej właśnie kaplicy 25 lat temu ks. dr Jerzy Bielecki obejmował funkcję rektora 

Niższego Seminarium Duchownego. 1 lutego 1996 r. z pewnością nikt nie przypuszczał, że ten 

kapłan tak mocno zwiąże się z Niższym Seminarium i tak bardzo je zmieni w ciągu 

ćwierćwiecza.  

Papież Franciszek w liście ogłaszającym Rok św. Józefa nazwał tego świętego Ojcem 

z twórczą odwagą. Papież wskazuje, że Bóg wiedział, w czyje ręce powierzył Jezusa i Maryję. 

Bóg zaufał twórczej odwadze św. Józefa, dzięki której on się nie poddał, nie załamał, ale 

nieprzyjęty w gospodzie, odnalazł grotę w Betlejem, podczas zagrożenia zorganizował 

ucieczkę do Egiptu oraz, jak pisze dalej papież, zadbał o życie Dzieciątka i Maryi w Egipcie.  

Twórcza odwaga, według Ojca świętego, ujawnia się szczególnie wtedy, gdy 

napotykamy na trudności. W obliczu trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, 

lub jakoś coś wymyślić. Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, 

o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia. 

Trudno nie dostrzec, że ks. Jerzy Bielecki, który postarał się o nadanie tej kaplicy tytułu 

św. Józefa, odznacza się nieustanną twórczą odwagą. Pasterze Kościoła Częstochowskiego – 

najpierw abp senior Stanisław Nowak, a następnie abp Wacław Depo – znakomicie wiedzieli, 

w czyje ręce powierzyli ten skarb Kościoła w Polsce (jak to ujął abp Wacław), którym jest 

nasze NSD. Pasterze byli przekonani, że Ksiądz Rektor sobie tutaj znakomicie poradzi i żadne 

trudności nie zniechęcą go i nie pokonają, lecz pozwolą mu ukazać i wykorzystać wielkie 



bogactwo zdolności organizacyjnych i duszpasterskich (zdobywanych w różnych miejscach 

naszej archidiecezji, Polski, a nawet świata). Księdzu dr. Jerzemu Bieleckiemu powierzono nie 

tylko budynki i administrację szkoły, ale przede wszystkim wspólnotę ludzi: nauczycieli, 

pracowników, a nade wszystko alumnów, których należało zachęcać do solidnej nauki oraz 

wiązać z Chrystusem i pomagać im w odczytywaniu i realizowaniu zaczątków życiowego 

powołania.  

Te wszystkie zadania Ksiądz Rektor podejmuje i znakomicie oraz z radością wypełnia 

od 25 lat, nawet wbrew kasandrycznym głosom niektórych nieszczęśliwych proroków, którzy 

niechętni są jakiejkolwiek zmianie i wokół siebie, i we własnym myśleniu. 

Eucharystia dzisiejsza jest dziękczynieniem Bogu za ćwierćwiecze rektorskiej posługi 

Księdza Prałata dr. Jerzego Bieleckiego – człowieka o twórczej odwadze. Dziękujemy Bogu za 

jego osobę, za dzieło, które możemy podziwiać – to nie tylko odnowione i rozbudowane 

seminarium, ale tysiące nawiązanych tutaj relacji i ponad czterystu absolwentów, którzy są 

dumą i nadzieją ojczyzny i Kościoła. Trzeba dopowiedzieć, że w tę Eucharystię wpisuje się 

również 25 rocznica wykładania teologii dogmatycznej w naszym wyższym seminarium. 

Seneka napisał, że ten, kto wyświadcza dobrodziejstwo, powinien milczeć, natomiast 

obowiązkiem obdarowanego jest opowiadanie o otrzymanym dobru, dlatego, wraz z gronem 

pedagogicznym, pracownikami i alumnami, ks. Szymon Stępniak i ja, jako prefekci i zarazem 

wychowankowie NSD, wymieniamy część tych osiągnięć i zasług Księdza Rektora, z których 

korzystaliśmy i korzystamy oraz kierujemy dziś modlitwę o Boże błogosławieństwo 

i o wszelkie potrzebne dla niego łaski. 

Z wielką radością witamy w naszej wspólnocie Księdza Arcybiskupa Metropolitę 

Wacława Depo, który wciąż zatroskany jest o tę wybraną cząstkę Kościoła, jaką stanowi nasza 

niezwykła szkoła. Ksiądz Arcybiskup zawsze z miłością i zrozumieniem przyjmuje wszystko, 

co dotyczy naszej wspólnoty. Prosimy Księdza Arcybiskupa o przewodniczenie tej 

jubileuszowej Mszy św. i o modlitwę w intencji naszego Drogiego Księdza Rektora.  

Witamy serdecznie Księdza Kanonika Franciszka Siarka, prepozyta Miechowskiej 

Kapituły Kolegiackiej oraz proboszcza bazyliki Grobu Bożego w Miechowie – polskiej 

Jerozolimie w diecezji kieleckiej, czyli parafii narodzin, chrztu i dorastania Księdza Rektora. 

Ks. Proboszcz serdecznie przyjmował naszą wspólnotę w Miechowie w ubiegłym roku 

szkolnym.  

Witamy Księdza Doktora Habilitowanego Mateusza Potocznego, dziekana 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, znawcę Kościołów Wschodu i zagadnień 

związanych z chrześcijaństwem orientalnym i zarazem absolwenta NSD z 2000 r. Ksiądz 



profesor uczęszczał do pierwszej klasy, którą Ksiądz rektor osobiście przyjmował do 

seminarium, jest również założycielem naszej gazetki Niezwykła szkoła. 

Witamy Księdza Doktora Grzegorza Szumerę, rektora Wyższego Seminarium 

Duchownego i nauczyciela filozofii w naszej szkole.  

Witamy Księdza Doktora Mariusza Trojanowskiego, Sekretarza arcybiskupa 

metropolity, który zawsze z radością przybywa do nas.  

Serdecznie witamy mieszkańca Miechowa, Rodaka Księdza Rektora – Pana 

Komandora Stanisława Osmendę, członka Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego 

w Jerozolimie, do którego należy również Ksiądz dr Jerzy Bielecki. Pan Komandor jest 

człowiekiem o ogromnej życzliwości wobec całej wspólnoty NSD. 

Cieszymy się z obecności przedstawicieli grona pedagogicznego, którzy wciąż 

(pomimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią) dbają o kształcenie 

i wychowanie alumnów. Słowa szczególnego pozdrowienia kierujemy pod adresem Pana 

Profesora Zdzisława Zborowskiego, który od 25 lat wpisuje się w historię naszej szkoły i od 

samego początku wspierał ks. rektora. Witamy z radością tych nauczycieli, których praca 

w NSD zbliża się do ćwierćwiecza: Panią Profesor Marię Jędrecką-Zborowską, Panią Profesor 

Urszulę Pijet i Pana Profesora Marka Noszczyka. Witamy wszystkich obecnych nauczycieli 

i pracowników Seminarium, którzy stanowią nieocenioną i konieczną pomoc oraz wsparcie dla 

Księdza Rektora.  

Pozdrawiamy alumnów, którzy są radością i nadzieją seminarium, Kościoła i Ojczyzny, 

a w tym pandemicznym czasie są jedną z najbardziej cierpiących grup. Ich obecność dzisiaj, na 

przedmaturalnych konsultacjach, jasno pokazuje, że Ksiądz Rektor stworzył w NSD taką 

atmosferę, za którą tęsknią i czują się tu dobrze i wiedzą, że spotkają tutaj dobro.  

Wszystkim dziękujemy za przybycie i zapraszamy do modlitwy w intencji Księdza 

Arcybiskupa i Księdza Rektora.  

 

 


