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 Praca formacyjna w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie 

w roku akademickim 1995/96 przebiegała pod hasłem „ Panie, Ty wiesz, że 

Cię kocham” (J 21,14). Realizacji tego hasła służyły codzienne praktyki du-

chowe prowadzone przez Księży Moderatorów: Rektora ks. dra W.  Szurka; 

Wicerektora ks. dra A. Garbarza; Prefekta ks. mgra lic. A. Cyprysia; Ojców 

Duchownych,  ks. W. Jagustyna i ks. mgra lic. S. Mazura oraz Dyrektora 

Administracyjnego ks. mgra J. Wolaka. Wszyscy Księża Moderatorzy pro-

wadzili także z alumnami zajęcia dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia. 

 Formacji duchowej służyły okresowe ćwiczenia duchowne. Rekolek-

cje jesienne w dniach 10-15.10.1995 r. prowadził ks. prof. dr hab. S. Koperek 

CM z PAT w Krakowie, wielkopostne natomiast w dniach 20-24.03.1996 r. 

- ks. Z. Czuchra MS, proboszcz z Dębowca. Miesięczne dni skupienia pro-

wadzili: we wrześniu - Ks. Rektor; w listopadzie - ks. W. Pasiut MS, pro-

boszcz parafii MB Saletyńskiej w Rzeszowie; w grudniu - Słowo Boże pod-

czas Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP głosił  

ks. M. Czudec, były misjonarz z Kamerunu; 10.12 odbyła się w Seminarium 

uroczysta inauguracja Rycerstwa Niepokalanej. Poprzedziły ją konferencje 

głoszone przez ks. J. Niżnika, proboszcza w Strachocinie i moderatora MI  

w archidiecezji przemyskiej. W styczniu dzień skupienia prowadzili Ojco-

wie Duchowni naszego Seminarium; w lutym - ks. S. Wojdak, ojciec du-

chowny WSD w Tarnowie; w kwietniu - ks. dr W. Sopel, diecezjalny dusz-

pasterz akademicki; w maju - dzień skupienia odbył się w Dębowcu - pro-
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wadził ks. Z. Czuchra MS. Przedwakacyjny dzień skupienia alumni przeży-

wali pod kierownictwem Ojców Duchownych.  

 Posługę spowiedników pełnili, oprócz Ojców Duchownych: ks. Infułat                        

J. Sondej; Diecezjalny Ojciec Duchowny ks. Prałat S. Zych, proboszcz para-

fii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie; ks. Prałat S. Tomkowicz, proboszcz 

parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie; ks. mgr J. Prucnal, wikariusz  

w parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie; o. mgr R. Bakalarz OP, pro-

boszcz parafii pw. św. Jacka w Rzeszowie. 

 Trzeba zaznaczyć, że w minionym roku odbyło się kilka ważnych 

pielgrzymek, w których brali udział klerycy: 2.07.1995 r. grupa alumnów 

wyjechała wraz z Ojcem Duchownym ks. W. Jagustynem do Koszyc na 

Słowacji na spotkanie z Ojcem Świętym; w sierpniu 52 alumnów uczestni-

czyło w XVIII Pieszej Pielgrzymce Rzeszowskiej na Jasną Górę; w ramach 

kursu wstępnego 28 alumnów kursu I z Księdzem Wicerektorem pielgrzy-

mowało do okolicznych sanktuariów maryjnych w Borku Starym, Hyżnem  

i Chmielniku. W Chmielniku spotkał się z nimi J. E. Ks. Bp Ordynariusz  

K. Górny. 19.10 - klerycy wraz z Przełożonymi odbyli pielgrzymkę do sank-

tuarium MB w Borku Starym; 4.11 - w kościele parafialnym w Będziemyślu 

z udziałem alumnów, Mszę św. żałobną  w intencji dobrodzieja WSD w 

Rzeszowie, śp. ks. Antoniego Wołka-Więcławskiego, odprawił  

J. E. Ks. Bp E. Białogłowski; 19.11 -  alumni kursów III, IV i V odbyli piel-

grzymkę do grobu bł. Karoliny Kózka w Zabawie k. Tarnowa. Pielgrzymce 

przewodził Ks. Rektor; 12.05.1996 r., w ramach przygotowań do koronacji 

MB Saletyńskiej w Dębowcu, całe Seminarium uczestniczyło w pielgrzym-

ce do tego sanktuarium; 17.05 - klerycy wraz z Moderatorami udali się do 

Krakowa na Wawel z hołdem bł. Królowej Jadwidze. Po drodze odwiedzili 

oni Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. W katedrze wawelskiej Mszy św. 

przewodniczył Arcypasterz Diecezji Rzeszowskiej Ks. Bp K. Górny. 

 Z różnych okazji przybywali też do Seminarium liczni goście. Odno-

tować należy dwie serie rekolekcji dla kapłanów. Pierwszą, w dniach  

25-28.06.1995 r. prowadził ks. dr T. Lewandowski z Włocławka, drugą od  

3-6.07 - ks. bp J. Wysocki z Elbląga. W sierpniu gościliśmy pielgrzymkę  

z Heidenhofen (Austria) prowadzoną przez proboszcza, kapłana pochodzą-

cego ze Strzyżowa - ks. T. Górnickiego; 25.10 - Seminarium gościło dyrekto-

ra „Caritas” Polska o. H. Matusiewicza; 9.11 - księży Seniorów Emerytów. 

Odbywały się także dni skupienia dla rodziców alumnów poszczególnych 

roczników, spotkania z Księżmi Proboszczami oraz członkami Stowarzysze-

nia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Kalenda-
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rium tych spotkań odnotowuje, wydawany nakładem Stowarzyszenia Przyja-

ciół WSD w Rzeszowie, a redagowany przez alumnów „Znak łaski”. 

 Wymienić też trzeba inne, znaczące uroczystości, w których uczestni-

czyło rzeszowskie Seminarium. I tak: 2.11.1995 r. - w kościele pw. Świętej 

Trójcy alumni brali udział we Mszy św. za zmarłych, celebrowanej przez 

Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego i procesji żałobnej po najstar-

szym cmentarzu w Rzeszowie; 11.11 - z okazji Święta Niepodległości w koś-

ciele farnym w Rzeszowie Seminarium uczestniczyło w uroczystej Mszy św. 

za Ojczyznę sprawowanej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa K. Górnego; 

16.12 - w Katedrze odbyło się powitanie cudownej Figury Matki Boskiej 

Fatimskiej. Nawiedzenie trwało do 5.01.1996 r. W tym dniu alumni z Prze-

łożonymi uczestniczyli w uroczystych nieszporach w kościele pw. Chrystusa 

Króla, a następnie w procesji z Figurą Pani Fatimskiej do kościoła pw.  

św. Judy Tadeusza. Uroczystościom przewodniczyli: Ks. Bp Ordynariusz  

K. Górny i Ks. Bp E. Białogłowski. 

  7.01 w parafii Biała, Mszę św.  w intencji członków Stowarzyszenia 

Przyjaciół WSD w Rzeszowie odprawiali Ks. Rektor, Ks. Prefekt i miej-

scowy proboszcz ks. M. Mleczko. Obecny był także Prezes Stowarzyszenia 

ks. mgr T. Wyskiel; 23.02 - Seminarium wzięło udział w drodze krzyżowej 

po ulicach Rzeszowa przygotowanej przez młodzież. Modlitwie przewodni-

czył Ks. Bp E. Białogłowski. 

 Swoją działalność zaznaczyły również kleryckie koła zainteresowań. 

W ciągu całego roku, pod kierunkiem Ojca Duchownego ks. W. Jagustyna, 

działał na różnych frontach seminaryjny„Caritas”. Koło działało na terenie 

Seminarium m.in. przez systematyczne prowadzenie gazetki ściennej oraz 

przez udział w różnego typu akcjach charytatywnych na terenie miasta.  

Alumni pomagali także w koloniach letnich i zimowych w Ośrodku „Cari-

tas” Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach oraz odwiedzali domy opieki i 

przedszkola.  

 Równie aktywne było Koło Misyjne. Kilkakrotnie w spotkaniach tego 

Koła brał udział diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. mgr  

S. Tarnawski. 18.11.1995 r. w kościele pw. św. Judy Tadeusza odbył się  

I Kongres Misyjny Diecezji Rzeszowskiej. Wzięli w nim udział diakoni  

i alumni naszego Seminarium. 

 Swoje spotkania modlitewne odbywało także Koło Trzeźwościowe. 

Ponadto z okazji Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu Koło to przygo-

towało Nabożeństwo w tej intencji, które odprawił ks. mgr M. Figura, wika-

riusz z Ropczyc z grupą AA. 
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 Na szczególną uwagę zasługuje działalność Koła Historycznego, pro-

wadzonego przez ks. dra S. Nabywańca. Członkowie Koła pomogli w orga-

nizowaniu Sesji naukowej z okazji 400-lecia zawarcia Unii Brzeskiej, która 

odbyła się w kościele katedralnym 16.11.1995 r. W sesji, której hasłem by-

ło: „Unia brzeska - wierność i świadectwo” prelegentami byli:  

ks. prof. dr hab. B. Kumor z KUL, ks. prof. dr hab. J. Pryszmont z ATK,  

ks. dr T. Śliwa z WSD Przemyśl, dr Borys Gudziak z Instytutu Historii Cer-

kwi we Lwowie, ks. mitrat T. Majkowicz z Przemyśla. Oficjalnego otwarcia 

sesji dokonał J. E. Ks. Bp Kazimierz Górny. Gośćmi sympozjum byli m.in.: 

Ks. Bp E. Białogłowski; ks. prof. dr hab. S. Koperek z PAT w Krakowie, 

który prowadził obrady przed południem; prof. dr hab. J. Półćwiartek  

z WSP w Rzeszowie, przewodniczący sesji popołudniowej; zastępca prezy-

denta m. Rzeszowa J. Gołubowicz. Na zakończenie sesji została odprawiona 

Msza św. w obrządku wschodnim, której przewodniczył ks. mitrat T. Maj-

kowicz. Dokładniejsze sprawozdanie z sesji zostało zamieszczone w perio-

dyku diecezjalnym „Źródło” oraz w seminaryjnym „Znaku łaski” (4/1996). 

W niniejszym numerze „Resovia Sacra” drukujemy teksty referatów Księży 

Profesorów: B. Kumora i J. Pryszmonta. Podkreślić trzeba fakt, że sesja 

naukowa z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej była pierwszą tego rodzaju zor-

ganizowaną przez rzeszowskie środowisko teologiczne. 

 Kolejne sympozjum nt.: „Tożsamość katechezy szkolnej” zostało zor-

ganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie 

pod przewodnictwem ks. mgra lic. A. Podolskiego. Odbyło się ono 20.04. 

1996 r. w sali katechetycznej przy parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszo-

wie. Prelegentami na sympozjum byli: Ks. bp dr hab. A. Długosz z Często-

chowy, który mówił na temat: „Katecheza jako ewangelizacja i wychowanie 

(ewangelizacyjno-wychowawcza funkcja katechezy)”; Ks. doc. dr hab.  

S. Kulpaczyński z KUL omówił temat: „Katecheza jako nauczanie (dydak-

tyczna funkcja katechezy)”  i Ks. doc. dr hab. J. Szpet  z Poznania przedsta-

wił referat pt.: „Katecheza jako wtajemniczenie (inicjacyjna funkcja kate-

chezy)”. Obradom przewodniczył J. E. Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz  

Górny. Udział wzięli również: Ks. Bp E. Białogłowski, ks. mgr lic. T. Biały                       

z Przemyśla, księża katecheci, siostry zakonne, księża profesorowie i alumni 

WSD w Rzeszowie, katecheci i katechetki świeckie oraz studenci Diece-

zjalnego Kolegium Katechetycznego. 

 W czasie wakacji, w dniach od 3-17 lipca, grupa alumnów naszego 

Seminarium wraz z Ks. Wicerektorem po raz pierwszy uczestniczyła  

w kursie języka angielskiego Pomost International zorganizowanym przez 
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Urząd Miasta Rzeszowa po raz szósty. Oprócz ks. Garbarza byli to:  

M. Bryła, M. Czeluśniak, J. Mucha, M. Pondo, W. Rybka, M. Saj, P. Tar-

nawski. Pomost prowadziło 18 nauczycieli z zaprzyjaźnionego z Rzeszo-

wem Buffalo w USA. W ramach Pomostu 12 lipca w kaplicy seminaryjnej 

słuchacze kursu uczestniczyli we Mszy świętej w języku angielski. Mszy św. 

przewodniczył jeden z organizatorów Pomostu o. Benjamin Fiore SJ  

z Buffalo. Obecny był Viceprezydent Rzeszowa p. dr J. Górny. Specjalne 

spotkania z alumnami z zakresu Biblii i liturgii, w języku angielskim pro-

wadzili: o. Benjamin Fiore i dr Susan Roll, profesor liturgiki w Christ of 

King Seminary w Buffalo. 17 lipca wszyscy nauczyciele i uczniowie Pomo-

stu odbyli wycieczkę w Bieszczady. Zwiedzili po drodze Blizne, Starą Wieś, 

Muzeum Ikon w Sanoku, Komańczę i Ośrodek „Caritas” Diecezji Rzeszow-

skiej w Myczkowcach.   

 W cyklu Seminarium Miastu w bieżącym roku odbyło się szereg inte-

resujących wykładów. Cykl ten otworzył 3.10.1996 r. wykład  prof. dra hab. 

W. Furmanka z rzeszowskiej WSP nt. „Akcja Katolicka misją służenia 

człowiekowi i społeczeństwu”. Był to zarazem wykład inauguracyjny  

z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego w Katedrze. Również  

w Katedrze, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8. 12. 1995 r., 

Rektor MWSD w Przemyślu ks. dr S. Haręzga mówił nt.: Aktualność naśla-

dowania Maryi w tajemnicy jej Niepokalanego Serca”. Temat wykładu był 

związany z przygotowaniem do nawiedzenia Maryi w znaku Figury Fatimskiej.  

 Kolejne wykłady odbywały się w kościele pw. Św. Krzyża w Rzeszo-

wie. W święto Patrona Diecezji bł. J.S. Pelczara biskupa, wykład wygłosił 

Dziekan Wydziału Teologicznego KUL, ks. prof. dr hab. A. Weiss; 22.02 

ks. prof. dr hab. H. Skorowski z ATK przedstawił temat: Wychowanie do 

postaw społeczno-patriotycznych w społeczeństwie demokratycznym”. 23.05 

gościem Seminarium był ks. prof. dr hab. J. Wolny z PAT w Krakowie. 

Wygłosił on wykład pt.: „Życie i działalność narodowo-kościelna  księcia 

Kardynała A. Sapiehy”.  

 5. 06 w Seminarium prelekcję na temat misji w Nowej Gwinei wygło-

sił pracujący tam od wielu lat  misjonarz ks. dr Z. Kruczek CSMA.  

 Odwiedzali nasze Seminarium Księża Biskupi: 24.09 - ordynariusz 

włocławski ks. bp B. Dembowski; 2.12 - metropolita częstochowski  

ks. abp S. Nowak; 24.02.1996 r. ks. bp R. Andrzejewski; 10.03 - w Katedrze 

Rzeszowskiej klerycy wzięli udział w spotkaniu z ks. bp J. Zawitkowskim. 

Spotkanie zorganizowane przez „Civitas Christiana” było poświęcone pro-
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mocji książki Ks. Biskupa „Jam Twój Sługa”;  20.04 - ks. bp A. Długosz, 

prelegent na sympozjum katechetycznym. 

 30.04.1996 roku w gmachu WSD w Rzeszowie odbyła się obrona 

przedstawionych przez diakonów następujących prac magisterskich: Bier-

nacki K., Maryja w twórczości kaznodziejskiej ks. Jana Patrzyka - promotor 

ks. dr A. Garbarz; Budzyń K., Ukonstytuowanie się Diecezji Rzeszowskiej - 

promotor ks. dr P. Gajda; Chorzępa M., Teologia Wcielenia w pismach  

ks. Wacława Hryniewicza - promotor ks. dr J. Buczek; Dudek W., Troska 

Bł. Józefa Sebastiana Pelczara o skuteczność posługi Słowa Bożego - pro-

motor ks. dr P. Gajda; Goleń J., Integralna terapia osób współuzależnionych 

w rodzinach z problemem alkoholowym - promotor ks. dr W. Szewczyk; 

Kloc B., Religijność katolików w środowisku podmiejskim na przykładzie 

parafii Zalesie - promotor ks. dr hab. K. Bełch; Kozicki T., Wpływ ruchu 

„Światło-Życie” na religijność młodzieży (na przykładzie wybranych grup 

młodzieży z Jasła i okolic) - promotor ks. dr hab. K. Bełch; Matuszewski M., 

Elementy religijnego wychowania dziecka w wieku sześciu lat - promotor 

ks. dr W. Szewczyk; Miśkowicz D., Wymagania moralne stawiane kazno-

dziei w świetle polskich podręczników homiletyki drugiej połowy XIX  

i pierwszej połowy XX wieku - promotor  ks. dr A. Garbarz; Nagi  G., Aktua-

lizacja kerygmatu czytań biblijnych XXVII niedzieli zwykłej roku B  

w polskim kaznodziejstwie w latach 1971-1994 - promotor ks. dr A. Garbarz; 

Pociask A., Ewangelizacja narodów w świetle wypowiedzi Jana Pawła II  

z okazji pięćsetlecia odkrycia Ameryki - promotor ks. dr A. Garbarz; Pytlak A., 

Eklezjologia we współczesnych podręcznikach dla młodzieży - promotor  

ks. dr J. Buczek; Rębacz J., Wpływ uchwał IV Synodu Diecezji Tarnowskiej 

na rozwój dotychczasowych struktur Kurii Diecezjalnej i powołanie nowych 

- promotor ks. dr P. Gajda.  

 Na KUL stopień magistra teologii uzyskał Bar K, Motywy wyboru 

współmałżonka (w świetle badań młodzieży klas maturalnych w Rzeszowie) 

- promotor ks. prof. dr hab. J. Wilk, zaś  Szpunar M. przedstawił pracę dy-

plomową Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy 

św. w świetle wypowiedzi katechizowanych maturzystów III Liceum Ogólno-

kształcącego w Rzeszowie - promotor ks. dr J. Sroka. 

 W br. recenzentami prac magisterskich na innych uczelniach byli Księża 

Profesorowie: ks. dr S. Nabywaniec na KUL; Ks. Bp dr E. Białogłowski na 

UMCS - Filii w Rzeszowie, ks. dr A. Garbarz na WSP w Rzeszowie.   

 Przez cały rok systematyczne zajęcia na innych uczelniach prowadzili: 

na KUL z historii Kościoła - ks. dr S. Nabywaniec; w WSD w Tarnowie  
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z filozofii - ks. dr W. Szurek; w Politechnice Rzeszowskiej z etyki -  

ks. dr R. Boćkowski MSF; ks. mgr lic. B. Dutko MS; ks. dr A. Garbarz;  

o. dr Z. Górnicki OP; ks. dr A. Więckowski; w WSP w Rzeszowie z etyki - 

ks. dr Z. Bielamowicz; ks. dr S. Marczak; ks. dr W. Sopel; w Filii  UMCS  

w Rzeszowie z etyki - Ks. Bp dr E. Białogłowski; na Akademii Rolniczej  

w Rzeszowie - ks. mgr lic. M. Czenczek. Ponadto wielu Księży Profesorów 

zaangażowanych było w Kolegium Katechetycznym i Studium Organistowskim. 

 Widocznym znakiem pracy dydaktyczno-naukowej były liczne publi-

kacje P. T. Księży Profesorów w „Resovia Sacra”, „Zwiastowaniu”,  

w „Źródle”, „Tak”- czasopiśmie Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej  

i w innych pismach. Włączali się w nie także alumni redagując „Znak łaski” 

i publikując szereg ciekawych wywiadów na łamach czasopism lokalnych  

i ogólnopolskich, m. in. w tygodniku „Droga”. 

 W bieżącym roku przeprowadzono szereg poważnych inwestycji. 

Przede wszystkim gmach Seminarium doczekał się dachu a teren wokół 

domu został ogrodzony pięknym parkanem. Ponadto urządzona została spe-

cjalna sala mająca służyć za aulę. Odnowiono także większość pomieszczeń 

wewnątrz domu. Pracami gospodarczymi kierował Dyrektor Administracyj-

ny ks. mgr J. Wolak.   

 Wymienione dokonania i pola działalności nie wyczerpują, rzecz ja-

sna, wielu innych osiągnięć takich jak działalność Biblioteki, Poligrafii 

WSD czy spraw gospodarczych. Nie sposób bowiem w sposób kronikarski 

uchwycić wszystkich wysiłków dnia codziennego. Niemniej trzeba je zau-

ważyć i odnotować bodaj w sposób ogólny, aby obraz pracy całego roku był 

możliwie najpełniejszy. Należy żywić nadzieję, że szczegółowe sprawozda-

nia z działalności poszczególnych agend życia diecezjalnego doczekają się 

oddzielnego opracowania. Całym rokiem pracy Rzeszowskiego Seminarium 

Duchownego niech Bóg będzie uwielbiony!      

  

       Ks. Andrzej Garbarz 

  

 


