Wstęp do Mszy św. dziękczynnej za łaski w Roku św. Józefa
16 grudnia 2021 roku
8 grudnia 2021 roku zakończył się Rok św. Józefa. Dzisiaj jako
wspólnota Niższego Seminarium Duchownego, w dniu seminaryjnej wigilii,
chcemy pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo, podziękować Bogu
za łaski Roku św. Józefa. Witam serdecznie w naszej wspólnocie Księdza
Arcybiskupa. Spójrzmy na Rok Św. Józefa poprzez dwa wydarzenia: śmierć ks.
arcybiskupa Stanisława Nowaka i jubileusz 70-lecia Niższego Seminarium
Duchownego.
Gromadzimy się w kaplicy, która od 1998 roku nosi tytuł św. Józefa,
Tytuł ten nadał naszej seminaryjnej kaplicy śp. abp Stanisław Nowak. Od tego
czasu, co roku z jednym wyjątkiem, przewodniczył liturgii Mszy św. w naszej
kaplicy w uroczystość św. Józefa. Nawet wtedy, gdy był na emeryturze zawsze
myślał, aby być razem z nami. Kiedy w ostatnich latach starałem sie ustalić
przebieg odpustu, ks. arcybiskup Stanisław otworzył kalendarz na dacie 19
marca i powiedział: Popatrz, tutaj już mam napisane: Niższe Seminarium
Duchowne – odpust ku czci św. Józefa. Następnie zapytał: to o której godzinie ?
Chciałbym podkreślić, że ks. arcybiskup Stanisław bardzo lubił spektakle
słowno-muzyczne w wykonaniu naszych uczniów, ukazujące jakiś aspekt
z życia św. Józefa. A później komentował ich występ, pomimo że już wcześniej
w kaplicy podczas Mszy św. wygłaszał kazanie. A propos kazania. Alumni nie
wiedzą, ale ks. arcybiskup Stanisław lubił wygłaszać długie kazania, przeciętnie
40 minut. Kiedyś ustalając przebieg uroczystości św. Józefa zauważyłem, że
tego dnia ks. arcybiskup Stanisław ma jeszcze posługę w trzech innych
miejscach. Dlatego mówię: może tym razem krótkie kazanie, trzeba też
odpocząć. Ks. arcybiskup Stanisław spojrzał i powiedział: Ja muszę głosić
słowo Boże, a odpoczywać będę w niebie. Dzisiaj chcę powiedzieć: Księże
Arcybiskupie: dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś dla Niższego Seminarium
Duchownego.Już nie musisz głosić długich kazań, bo odpoczywasz w niebie.

Odpoczywaj, ale nadal proś św. Józefa, aby otaczał opieką NSD. Niech nadal
płyną na nasza wspólnotę łaski przez wstawiennictwo św. Józefa.
Rok św. Józefa wpisał się przede wszystkim w jubileusz 70-lecia Niższego
Seminarium Duchownego. W dniu 1 maja 2021 roku w święto św. Józefa
Robotnika w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie
została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna w intencji Niższego
Seminarium Duchownego. Po Mszy św. pamiątkowymi tryptykami, których
centralną postacią jest św. Józef, patron NSD, obdarowani zostali przyjaciele
i dobroczyńcy seminarium, w tym abp Wacław Depo, oo. Paulini, Wyższe
Seminarium Duchowne w Częstochowie, parafia Świętej Rodziny, Radio Fiat
i Tygodnik Katolicki Niedziela. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się
spotkaniem absolwentów z przełożonymi i nauczycielami w budynku Niższego
Seminarium Duchownego Jubileusz stał się okazją do spotkania starszych
i młodszych absolwentów ze swoimi kolegami ze szkoły i nauczycielami,
a także do przypomnienia czasów nauki
Kilka dni później, 11 maja, Niższe Seminarium Duchowne otrzymało
niezwykły list. Napisał go sam papież emeryt Benedykt XVI. Tym samym
Papież Emeryt wpisał się ze swoim słowem i modlitwą w jubileusz 70-lecia
Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Wiadomość o liście
pojawiła na wielu portalach polskich i zagranicznych. Przesłanie Papieża
sprawiło, że w oczach wspólnoty częstochowskiego seminarium począł jawić się
nie tylko jako nauczyciel i wzór, ale jako wyjątkowo bliski świadek.
Serdeczność Benedykta XVI, jaką okazał Niższemu Seminarium Duchownemu
w Częstochowie nabrała wyjątkowego znaczenia i zasługuje na uznanie. Słowa
Papieża Emeryta: całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo
serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Wasz Benedykt stały się inspiracją, aby
nadać szkole imię Benedykta XVI.

W dniu 24 czerwca 2021 roku jako rektor złożyłem na ręce Arcybiskupa
Metropolity Częstochowskiego wniosek o nadanie szkole imienia Benedykta
XVI, dołączając uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 21 czerwca 2021 roku.
W uchwale podkreślono, że Benedykt XVI jako były uczeń Niższego
Seminarium Duchownego w Traunstein stanowi dla uczniów tej szkoły
najlepsze i wiarygodne świadectwo. Jest wzorem dla tych, którzy po raz
pierwszy usłyszeli wezwanie do pójścia za Chrystusem pod koniec lat
dzieciństwa lub w pierwszych latach młodości. Z kolei jako rzetelny i umiejętnie
przekazujący innym swoją wiedzę uniwersytecki profesor, Benedykt XVI może
stać się dla nauczycieli i formatorów mistrzem w poszukiwaniu i przekazywaniu
prawdy, dobra i piękna, których ostatecznym źródłem jest Bóg.
Obecnie oczekujemy na decyzję Ks. Arcybiskupa Metropolity, gdyż
zgodnie z prawem imię szkole nadaje organ prowadzący. Oczekujemy
i modlimy się, aby ta decyzja zapadła jak najszybciej.

Osoba Josepha

Ratzingera – Benedykta XVI i Jego droga powołania kapłańskiego, poczynając
od Niższego Seminarium w Traunstein, będzie z pewnością natchnieniem dla
wszystkich uczniów tej szkoły i światłem dla przełożonych i wychowawców
oraz przyprowadzi dużo kandydatów do tej szkoły. Nie wolno nam zmarnować
łaski jaką był list Benedykta XVI w Roku św. Józefa. Tego wymaga przyszłość
Kościoła, bo„ żniwo wielkie, a robotników mało”
Dziękując Bogu za łaski udzielone w Roku św. Józefa wierzymy, że nasza
szkoła również w przyszłości była uprzywilejowanym miejscem budzenia
licznych i świętych powołań do kapłaństwa oraz formacji młodzieży ożywionej
duchem ewangelicznym Z tą wiarą i nadzieją stajemy dzisiaj przy ołtarzu
podczas Eucharystii, prosząc o wstawiennictwo św. Józefa, naszego Patrona.
Księdza Arcybiskupa proszę przewodniczenie naszej modlitwie.
Ks. Jerzy Bielecki

