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Rozmowa z ks. dr Wojciechem Wójtowiczem  

o  kandydatach do stanu duchownego 

 W wywiadzie mówi m.in. o spadku powołań, profilu kandydatów do ka-

płaństwa oraz o formacji seminaryjnej. 22 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pa-

sterza, obchodzony będzie Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 

Dawid Gospodarek (KAI): Mówi się często o kryzysie powołań. Czy rzeczywi-

ście da się dostrzec niepokojący spadek? 

Ks. Wojciech Wójtowicz: Nie używałbym tu słowa „kryzys”, ale właśnie 

„spadek”. Porównajmy na przykład pielgrzymki seminariów na Jasną Górę.  

W 1999 roku była pierwsza taka pielgrzymka i uczestniczyło w niej dokładnie 

dwa razy tyle alumnów, co podczas tegorocznej, która odbyła się w minionym 

tygodniu. Wtedy w seminariach było prawie 7 tysięcy kleryków, dzisiaj nieco 

ponad 3 tysiące. 

- Dlaczego więc nie mówić o „kryzysie”? 

- Słowo „kryzys” wydaje mi się niezbyt adekwatne, dlatego że poza pewnymi 

oczywistymi problemami wewnątrzkościelnymi, problemami z religijnością 

młodzieży, mamy do czynienia również z czynnikiem socjologicznym – ostat-

nich latach demografia załamała się bardzo mocno. Spadek i doświadczenie 

braku w niektórych diecezjach czy wspólnotach zakonnych są dość mocno 

odczuwalne. Przyczyny są jednak wieloaspektowe. W perspektywie ogólno-

polskiej „kryzys” wydaje się zbyt dużą kategorią. 

- Jacy mężczyźni pukają dziś do seminaryjnych furt? 

- Mężczyźni tacy, jakie jest dzisiejsze społeczeństwo, dzisiejszy świat. Czyli 

bardzo różni – z nadziejami i pragnieniami takimi, jakie występują w świecie  

i Kościele. Motywowani ewangelicznie, ale też z bagażem trudności, trosk  

i problemów charakterystycznych dla współczesnego świata. W sensie psy-

chologicznym i socjologicznym odzwierciedlają oni nasze społeczeństwo  

i Kościół w Polsce. 



- Można wskazać na jakieś cechy wspólne? 

- Gdyby poszukać wspólnego mianownika, można zauważyć, że duża część 

z kandydatów do kapłaństwa odbywała formację w różnych wspólnotach ko-

ścielnych. W większości polskich diecezji to one są miejscami, w których ro-

dzą się nowe powołania kapłańskie. 

- Czy dzisiejsi kandydaci różnią się od tych z poprzednich pokoleń? 

- Osobiście uważam, że są to mężczyźni być może nawet piękniejsi w sferze 

motywacji niż dawniej. Dzisiaj kandydaci zdają sobie sprawę, że idą do świa-

ta, który jest bardzo często wrogo nastawiony do Ewangelii, kontestacyjny. 

Mimo świadomości, że misja kapłańska, apostolska, którą wybierają, nie jest 

łatwa - oni przychodzą. 

- Wspomniał Ksiądz o trudnościach, z którymi przychodzą kandydaci. Może 

Ksiądz podać jakieś przykłady? 

- One są często wyniesione po prostu z życia rodzinnego. Znamy kondycję 

polskiej rodziny, która jest często bardzo poraniona. Jeśli klerycy wychowy-

wali się w rodzinach niepełnych, w rodzinach targanych różnymi trudnymi ży-

ciowymi doświadczeniami, niosą to w sobie – w postaci trudnej do określenia 

własnej tożsamości osobowościowej, w postaci lęków, napięć. W końcu no-

szą też te wszystkie symptomy typowe dla współczesnego młodego pokole-

nia, takie jak oddziaływanie mediów, bardzo duża i bardzo aktywna obecność 

w przestrzeni świata wirtualnego – czasem młodzi potrafią być bardziej  

w świecie wirtualnym niż realnym. 

- Jak naprzeciw tym problemom wychodzą formatorzy seminaryjni? 

- Jeśli chodzi o tego typu kwestie, mamy do czynienia z całą paletą formacyj-

ną. Trzeba pamiętać, że seminarium zawsze oferuje na początku drogi for-

mację ludzką, bo dużo problemów, z którymi młodzi przychodzą, dotyczy wła-

śnie tej ludzkiej sfery. Dlatego oprócz kierownictwa duchownego i pracy z oj-

cem duchownym, w wielu seminariach, jeśli jest taka potrzeba, zapewniona 

jest możliwość pracy psychologicznej. Ale coraz częściej seminaria otwierają 

się na różnego rodzaju formy warsztatowe. 

- A jak to jest w seminarium, któremu Ksiądz szefuje? 

- U nas dobrze przyjęły się właśnie takie warsztaty. Na roku propedeutycz-

nym są warsztaty rozwoju osobowościowego, komunikacji interpersonalnej, 

także warsztaty relacji z kobietami czy budowania własnej tożsamości mę-

skiej. Paleta propozycji jest naprawdę bardzo duża. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

♦ Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o Powo-

łania. Przez cały tydzień modlimy się o powołania do służby Bożej. W tym 

tygodniu przypadają również kwartalne dni modlitw o powołania do służby 

w Kościele oraz za przygotowujących się do święceń kapłańskich. 

♦ Zapraszam na nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

♦ W środę obchodzić będziemy Święto św. Marka Ewangelisty. Modlić się 

będziemy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.  

♦ Trwa czas Spowiedzi św. i Komunii św. wielkanocnej. Okazja do Spo-

wiedzi św. przed każdą Mszą św. 

♦ Małżonków przeżywających swoje 25, 50, 55, 60 rocznice ślubu zapra-

szamy do katedry na Mszę św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa 

w niedzielę 20 maja br. o godz. 12.00. Podczas Mszy Świętej małżonko-

wie jubilaci otrzymają uroczyste błogosławieństwo, zaś po Eucharystii 

przewidziane jest wspólne świętowanie na placu obok katedry. Zgłoszenia 

Jubilatów przyjmowane będą w zakrystii do niedzieli 29 kwietnia.  

♦ W 1923 r. wyruszyła po raz pierwszy z naszej parafii piesza pielgrzymka 

do Częstochowy, która jest co roku kontynuowana. W tym roku pielgrzymi 

wyruszą 3 lipca, a powrócą do parafii 7 lipca. Zgłoszenia przyjmowane są 

w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

Bezpłatny dodatek: 

• adhortacja apostolska papieża Franciszka „Gaudete et exultate” –  

o świętości w świecie współczesnym. 

Ponadto w „Gościu”: 

• czy Duch Święty może zmieniać Tradycję w Kościele? 

• czego nie wiemy o zbrodni katyńskiej? 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 23 do 29 kwietnia 2018 r. 

23 IV 
Poniedziałek 
Urocz. św. Wojcie-

cha bpa i męcz,  

patrona Polski 

g.1800 

 
- Za + Romana Król w 2. rocznicę śmierci 
 

24 IV 
Wtorek 

Wsp. św. Fidelisa  

z Sigmaringen, prezb. 

i męcz. oraz św. Je-

rzego, męcz. 

g.1800 - Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą dla Dominika i Aleksandry Bie-
niek z okazji rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo 
Boże dla rodziny 

25 IV 
Środa 
ŚWIĘTO  

ŚW. MARKA  
EWANGELISTY 

g. 800 Msza św. szkolna  
- Dziękczynno-błagalna w intencji Józefa i Aleksandry 

26 IV 
Czwartek 

 

g.1730 
g.1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za ++ Jerzego Orantek w 3. rocznicę śmierci oraz  
w rocznicę urodzin, za ++ rodziców Oswalda i Julię 
Orantek, brata Antoniego, bratową Irenę oraz dusze  
w czyśćcu cierpiące 

27 IV 
Piątek 

 

g.1800 - W intencji Księdza Proboszcza Józefa Krakowskiego 
z podziękowaniem za dar Powołania, za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i potrzeb-
ne łaski-od parafian 

28 IV 

Sobota 
Wsp. św. Piotra  

Chanela, prezbitera 

i męczennika, 

św. Ludwika - Marii 

Grignion  

de Montfort,  

prezbitera  

g. 700 
g.1800 

- Za + Gertrudę Bryłka w rocznicę śmierci 
- Za + Irenę Fudała w rocznicę śmierci 
 
 

29 IV 
5 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
  

 
 
 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 
 
 
g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Kazimierę Dereń 
- O światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  
i Aniołów Stróżów dla maturzystów oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla rodziców, wychowawców, nauczy-
cieli oraz katechetów 
Nieszpory 

- Za ++ Gertrudę, Stanisława i Stefana Gogolok 


