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…najważniejszym wydarzeniem, jakie wpłynęło na tę decyzję był mój 

wyjazd do Rzymu na Światowe Dni Młodzieży i słowa Jana Pawła II, który 

na Tor Vergata mówił  

o „laboratorium wiary” 

 

1. Czy wiara diakona była wyborem, czy została ona przekazana przez rodziców? Czy 

zdarzało się diakonowi czuć zwątpienie i poczucie ślepego podążania ścieżką 

wyznaczoną przez rodziców? 

Ochrzczony zostałem, gdy miałem niespełna 2 miesiące, więc trudno mówić, 

że był to mój dobrowolny wybór. Cała moja rodzina jest wierząca, zostałem 

więc wychowany w wierze katolickiej. Pochodzę z przeciętnej polskiej 

rodziny, gdzie religijność związana jest z tradycjami przekazywanymi z 

pokolenia na pokolenie. Myślę, że nie można powiedzieć, iż podążałem ślepo 

ścieżką wyznaczoną przez rodziców. Zarówno tata, ja i mama liczyli się z 

moim zdanie w kwestiach religijnych i nigdy nie przymuszali mnie do jakiś 

dodatkowych inicjatyw na polu religijnym, sami również nie angażowali się 

zbytnio w życie parafii. Oczywiście chodziliśmy co niedzielę do kościoła, 

odmawialiśmy pacierz, itd. Na początku trzeciej klasy szkoły podstawowej, 

kiedy wszyscy koledzy z mojej klasy zapisali się do ministrantów, ja 

stwierdziłem, że nie chcę należeć do służby liturgicznej i pomimo, iż mama 

bardzo by tego chciała, to jednak moje zdanie zostało uszanowane. 

Ministrantem zostałem dwa lata później, kiedy sam tak zdecydowałem. Tym 

bardziej nie można mówić o ingerencji rodziców w moją decyzję dotyczącą 

pójścia do seminarium. Powiedzieli mi wtedy, że oni nie mogą mi w tej kwestii 

ani doradzać, ani odradzać, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja. 

2. Prosimy opowiedzieć historię swojego życia i to jak został diakon duchownym? Jakie 

czynniki wpłynęły na tą decyzję? Czy nie żałuje diakon tej decyzji? 

Postaram się krótko. Urodziłem się w Krakowie, hmm… trochę lat temu. 

Mieszkałem w różnych dzielnicach Stołecznego Królewskiego Miasta; przez 

ostatnie 20 lat na Białym Prądniku, na terenie parafii NMP Matki Kościoła. Po 

ukończeniu liceum zdecydowałem się wstąpić do Wyższego Seminarium 

Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie można doszukiwać się korzeni 

tej decyzji? 
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Można by powiedzieć, że są one zapuszczone w wielu miejscach. Okrycie 

swojego powołania (jakiekolwiek ono by było) nie jest sprawą prostą. 

Niektórzy wyobrażają sobie, że to niebiosa się nagle otwierają i Bóg mówi do 

człowieka. To zdecydowanie nie jest tak. Wiele wydarzeń z naszego życia 

wpływa na podejmowane przez nas wybory, w tym też wybór drogi życiowej. 

W moim przypadku wpływ na tę decyzję miał mój bliższy kontakt z Kościołem 

(byłem ministrantem, później lektorem); przykład księży, którzy uczyli mnie 

religii; rekolekcje oazowe, (z których po dwóch dniach chciałem wyjechać bo 

myślałem, że nie wytrzymam); ale najważniejszym wydarzeniem, jakie 

wpłynęło na tę decyzję był mój wyjazd do Rzymu na Światowe Dni Młodzieży 

i słowa Jana Pawła II, który na Tor Vergata mówił o „laboratorium 

wiary”.Pytał zgromadzonej na czuwaniu nocnym młodzieży, po co przyjechali 

do Rzymu, czego szukają, a właściwie kogo szukają? Odpowiedź jest jedna: 

Jezusa. Ale kim jest Jezus? „Za kogo Mnie uważacie?” to pytanie zadał 

Chrystus swoim uczniom pod Cezareą Filipową. To pytanie zadał nam też 

wtedy papież. I od tamtej nocy to pytanie ciągle chodzi mi po głowie. Kim 

właściwie jest dla mnie Chrystus? 

Czy żałuję? Nie. Myślę, że ta decyzja jest zgodna z wolą Boga. Jeśli by tak nie 

było to prawdopodobnie nie udzielałbym teraz tego wywiadu. Nie wszyscy, 

którzy przychodzą do seminarium muszą go ukończyć. Spośród wszystkich, 

którzy rozpoczynali ze mną pierwszy rok do święceń dotarła tylko 1/3 

kandydatów. 

3. Czy mógłby diakon opisać uczucia, jakie wywołuje u diakona słowo „Szatan”? I co 

diakon sądzi na jego temat? 

Szatan jest aniołem, który nieodwracalnie sprzeciwił się Bogu i odrzucił jego 

miłość. Wszyscy doświadczmy jego obecności, przez co zawsze powinniśmy 

czuwać, aby nie ulec jego zasadzkom. Szatan jest bardzo potężnym duchem 

jednak nie może on pokonać Boga, ponieważ Chrystus z miłości do każdego 

człowieka dobrowolnie oddał życie za grzechy całej ludzkości i pokonał śmierć 

przez Zmartwychwstanie. Nie oznacza to jednak, że możemy nic nie robić i 

zostaniemy zbawieni. Jeżeli sami dobrowolnie oddamy się pod władzę 

Szatana, to będziemy zdecydowanie w gorszej sytuacji. 

4. Czy uważa diakon, że po śmierci trafi do Raju? 
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Tak od razu? Jeżeli Bóg uzna, że przez moje czyny na to zasłużyłem, to 

byłbym bardzo szczęśliwy. Myślę jednak, że najpierw będę musiał jeszcze 

trochę odpokutować w Czyśćcu. 

5. Jakie jest zdanie diakona na temat dynamicznie rosnącej liczby ludzi, którzy odeszli 

od Kościoła? 

Dynamicznie? Macie jakieś wiarygodne statystyki? Uważam, że każdy ma 

prawo do poszukiwania Boga. Czasami potrzeba od Niego odejść, aby Go 

naprawdę znaleźć. To trochę przypomina mi mozaikę. Jeżeli będziemy na nią 

patrzeć z odległości 5cm to zobaczymy tylko kolorowe mało ciekawe 

kamienie, a kiedy się dopiero oddalimy będziemy mogli dostrzec piękno 

przedstawionej sceny. Nie chodzi też o to, aby katolików było jak najwięcej. 

Owszem jest to ważne, jednak za ilością powinna iść także jakość. Wystarczy 

tylko spojrzeć na Francję, która jeszcze niedawno była uważana za najbardziej 

zlaicyzowany kraj Europy. Obecnie powstaje tam coraz więcej wspólnot 

chrześcijańskich, które pragną głęboko przeżywać swoją wiarę. 

6. Jaką widzi diakon przyszłość świata, w którym Bóg traci z dnia na dzień na wartości? 

Czyżby Bóg był notowany na jakiejś giełdzie? Jeśli tak, to na której? Bo ja 

chętnie kupiłbym Jego akcje. 

Problemem dzisiejszego świata nie jest to, że Bóg traci na wartości, ale to, że 

świat rezygnuje z pewnych wartości, które od wieków były ważne dla każdego 

człowieka, niezależnie od religii którą wyznawał, czasów czy kultury w której 

żył. Jeżeli na przykład wartość, którą jest życie, jest kwestionowana, to należy 

zacząć się poważnie obawiać o przyszłość. 

7. Co czuje diakon, gdy ktoś zadaje prowokacyjne pytania na temat wiary, próbuje ją 

ośmieszyć? 

Cieszę się, jak ktoś zadaje takie pytania, bo to oznacza, że coś go gnębi i 

poszukuje on odpowiedzi na te pytania nie dlatego żeby ośmieszyć wiarę, ale 

dlatego, że ma jakiś wewnętrzny problem. Jest to zarazem okazja, aby wyjaśnić 

trudne kwestie, o których nie mówi się codziennie, jednocześnie taka rozmowa 

może czasami ocalić czyjąś wiarę. 

8. Czym lubił się diakon zajmować będąc małym chłopcem? 

Godzinami uwielbiałem budować różne rzeczy z klocków „LEGO”. 

9. Czy ma diakon jakieś hobby lub pasję, której poświęca swój wolny czas? 
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W czasie nauki w seminarium raczej nie ma na to czasu. Ale ostatnio jeden z 

kolegów zaraził mnie sklejaniem papierowych modeli. Lubię także grać w gry 

planszowe takie jak: „Monopol”, „Ryzyko”, czy „Osadników z Catanu”. 

10. Dlaczego zdecydował się diakon uczyć religii w naszej szkole? 

Ja nie mogę sobie wybrać szkoły w której chciałbym uczyć. W czasie święceń 

przyrzekłem biskupowi cześć i posłuszeństwo. Jego dekretem zostałem 

skierowany na roczną praktykę do parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w 

Skawinie. Tu podlegam księdzu Proboszczowi, który jest głównym katechetą 

w parafii i on decyduje kto ma uczyć religii w danej szkole. Mnie zgodnie z 

czteroletnią tradycją (od czterech lat w Skawinie jest praktyka diakońska) 

przypadła katechizacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie. 

11. Czy uważa diakon, że Bóg ingeruje w życie człowieka, czy może robi to przez 

stawianie na naszej drodze różnych ludzi, którzy mogą mieć wpływ na nasze życie? 

Oczywiście, że ingeruje i w dodatku właśnie posługuje się ludźmi, którymi 

spotykamy na drodze naszego życia. Może posłużyć się także różnymi 

wydarzeniami, czy zjawiskami przyrody. Taką działalność Boga nazywamy 

Bożą Opatrznością. Jeżeli Bóg nie angażowałby się w sprawy świata to 

mielibyśmy do czynienia z deizmem. 

Nie oznacza to, że jesteśmy od Niego zależni i że musimy słuchać ludzi, 

których posyła On, aby nam pomagać w podejmowaniu różnych decyzji. Bóg 

obdarował nas rozumem i wolną wolą, dlatego możemy zawsze mu się 

sprzeciwić i odwrócić się od Niego. Boża Opatrzność ma nam pomóc dojść do 

zbawienia, należy jednak pamiętać, że również Szatan może się posłużyć 

innymi ludźmi, aby przeciągnąć nas na swoją stronę. 

12. Żyjemy w „epoce nałogów”. Często młodzież tym nałogom się poddaje. Co diakon o 

tym sądzi? Może powodem jest ogólna presja wywoływana w szkole, w domu lub w 

innych miejscach? 

Możliwość korzystania z różnego typu używek, które niezaprzeczalnie 

powodują powstawanie nałogów była zawsze. To że w dzisiejszych czasach 

dzieje się to na tak wielka skalę, jest związane przede wszystkim z tym, iż 

rozwój techniczny pozwolił nam na produkcję używek w ilościach wręcz 

nieograniczonych, przy czym produkcja stała się tańsza, a co za tym idzie 

produkty bardziej dostępne. Sytuacje czy środowisko w jakim znajduje się 

człowiek z pewnością mają olbrzymi wpływ na to jak się on zachowuje. Jeżeli 
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z powodu jakiś problemów sięga po różnego rodzaju używki, to pojawia się 

pytanie: skoro się już ma problemy, to po co robić ich sobie więcej? Na 100% 

popadnięcie w nałóg nie pomoże nam rozwiązać naszych problemów, co 

najwyżej może je pomnożyć. 

13. Jakie są pozytywne aspekty bycia księdzem? 

Przede wszystkim bliskość kontaktu z Bogiem. Świadomość, że dzięki mojej 

działalności mogę pomóc także innym zbliżyć się do Niego. 


