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W Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: Wy jesteście 

solą ziemi. Wy jesteście światłem świata (por. Mt 5, 13-14). Wiemy z codziennego 

doświadczenia, że sól nadaje pokarmom smak i chroni je od zepsucia. Światło oświeca 

ciemności i pozwala na swobodne poruszanie się w obranym kierunku. 

Słowa Pana Jezusa odnoszą się jednak przede wszystkim do rzeczywistości 

duchowej. Bardzo wymownie nawiązał do nich św. Jan Paweł II, kiedy sprawował 

Mszę św. w Lublinie 9 czerwca 1987 roku. W czasie tej Eucharystii papież udzielił 

święceń kapłańskich 50 diakonom z całej Polski. W homilii mówiąc o znaczeniu 

różnych środowisk w budzeniu i kształtowaniu powołań, szczególną uwagę zwrócił na 

rodzinę i parafię. Papież powiedział wówczas: Czyż nie są „solą ziemi” te 

chrześcijańskie rodziny, wśród których wzrastają powołania kapłańskie czy zakonne? 

Te zdrowe rodziny, gdzie młodzi czują „smak” ewangelicznej prawdy i życia w duchu 

tej prawdy! Czyż nie są „światłem świata” te wspólnoty Ludu Bożego - parafie i inne 

środowiska, gdzie światła … nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, aby 

świeciło wszystkim” (Mt 5, 15): i bliskim, i także dalekim. Bo Chrystus mówi: „Niech 

świeci wasze światło przed ludźmi (Mt 5, 16). Tym światłem są nasze dobre czyny, 

życie zgodne z wiarą. Słowa papieża nie straciły nic ze swej aktualności. Mimo wielu 

zmian społecznych, jakie zaszły na przestrzeni ponad trzydziestu lat, rodzina i parafia 

wciąż pozostają fundamentem w budzeniu i formowaniu powołań. Stąd zachodzi 

potrzeba, aby nasza modlitwa za powołanych była złączona z modlitwą w intencji 

rodzin i parafii, aby młodzi ludzie mogli w tych środowiskach wciąż odnajdywać, jak 

mówi św. Jan Paweł II, smak ewangelicznej prawdy i życia w duchu tej prawdy, aby 

światło dobrych czynów oświecało ich umysły i pobudzało serca do wielkodusznego 

ofiarowania swego życia na służbę Bogu i Kościołowi. 

Życie seminaryjne jest naznaczone wydarzeniami, które, choć powtarzają się 

corocznie, zawsze jednak mają swój niepowtarzalny charakter. W najbliższym czasie, 

na początku Wielkiego Postu, w naszej wspólnocie będziemy przeżywać rekolekcje. 

Po ich zakończeniu w dniu 1 marca br. alumni roku III otrzymają posługę lektoratu, a 



alumni roku IV posługę akolitatu. W ten sposób zostaną jeszcze mocniej związani z 

tajemnicą Eucharystii, ze stołem Bożego Słowa i ze stołem Ciała Pańskiego. 

Natomiast Księża Diakoni, po obronie prac magisterskich i zakończeniu swojego 

pobytu w seminarium, zostaną skierowani przez Księdza Arcybiskupa do pracy 

duszpasterskiej w parafiach. Tam będą przeżywać ostatni etap przygotowania do 

święceń kapłańskich. Bardzo proszę o modlitwę w ich intencji oraz za całą naszą 

wspólnotę, która w dniu 8 maja br. będzie uroczyście świętować 75. lat istnienia 

AWSD w Białymstoku. 

Serdecznie dziękuję za troskę, jakiej doznajemy od Was, naszych 

Dobroczyńców. Odczuwamy to jako znak szczególnej więzi. Wielu ludzi modli się za 

nasze Seminarium codziennie. Są to zwłaszcza członkowie Grona Przyjaciół 

Seminarium Duchownego w Białymstoku. Bardzo dziękuję również za ofiary 

materialne składane cyklicznie na tacę trzy razy w ciągu roku. One pozwalają, aby 

nasze Seminarium mogło bezpiecznie funkcjonować pod względem materialnym.  

W najbliższą niedzielę tj. 23 lutego do parafii naszej archidiecezji przybędą 

przedstawiciele Seminarium, aby wspólnie się modlić w intencji powołanych, głosić 

Słowo Boże i zebrać ofiary na tacę na potrzeby naszego Seminarium. Już teraz 

składam serdeczne podziękowanie za modlitwę i ofiary złożone przy tej okazji oraz 

zapewniam o naszej wdzięczności i stałej pamięci w modlitwie za wszystkich 

Dobroczyńców Seminarium Duchownego w Białymstoku.  
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