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NASZ KSIĄDZ PROFESOR

Ksiądz Kowalczyk (drugi od lewej) podczas Mszy świętej

ska, gdzie osiadła we Wrzesz-
czu. W 1947 r. rozpoczął naukę  
w szkole powszechnej. Do I Ko-
munii świętej przystąpił 5 czerw-
ca 1949 r. i w tym samym roku 
otrzymał sakrament bierzmo-
wania z rąk administratora apo-
stolskiego, biskupa Andrzeja 
Wronki, w parafii pw. Świętego 
Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu.

DROGA DO SEMINARIUM
 Po skończeniu szkoły 
powszechnej podjął dalszą edu-
kację w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdańsku. W maju 1957 
r. zdał egzamin dojrzałości.  
W swoim życiorysie napisał: 
„Od dzieciństwa marzeniem 

Ksiądz prał. dr hab. An-
drzej Stanisław Kowalczyk 

urodził się 20 lutego 1940 r.  
w Radomsku jako najstarszy  
z pięciu synów Stanisława i He-
leny. Ochrzczony został dwa dni 
później w kościele parafialnym 
pw. św. Lamberta w Radomsku. 
W domu rodzinnym otrzymał 
głębokie religijne wychowanie. 
Szczególną rolę w tym wzglę-
dzie przypisywał swojej babci  
i rodzicom. 

DZIECIŃSTWO
 W 1942 r. rodzina Ko-
walczyków przeprowadziła się 
do Zwierzyńca, w pobliżu Za-
mościa, zaś w 1945 r. do Gdań-
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moim było zostać kapłanem.  
Z tą myślą kończyłem gimna-
zjum. Po otrzymaniu świadectwa 
dojrzałości miałem wiel-
ką ochotę skończyć Wy-
dział Humanistyczny przy 
Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu,  
a potem pragnąłem po-
święcić się służbie Bożej. 
Lecz nie miałem szczę-
ścia. Mimo dwukrotne-
go zdawania egzaminów 
wstępnych, egzaminów 
tych nie zdałem. Z ka-
płaństwa jednakże nie 
zrezygnowałem. W tymże roku, 
tj. w roku 1958, zwróciłem się  
z pokorną prośbą do Biskupiego 
Seminarium Duchownego w Oli-
wie o przyjęcie mnie w poczet 
alumnów, lecz i tym razem nie 
miałem szczęścia – czułem, że 
w tym jest doświadczenie Boże. 
Jesienią tego roku podjąłem się 
nauczania religii w szkole pod-
stawowej. W ciągu tej pracy wy-
daje mi się, że powołanie moje 
jeszcze bardziej się pogłębiło”.
 W 1959 r. Andrzej Ko-
walczyk został przyjęty do semi-
narium duchownego w Gdańsku-
-Oliwie, gdzie odbył formację do 
kapłaństwa. Święcenia diakona-
tu przyjął 28 marca 1965 r. z rąk 
biskupa Edmunda Nowickiego, 

zaś święcenia prezbiteratu – 13 
czerwca 1965 roku z rąk tego sa-
mego biskupa.

POSŁUGA KAPŁAŃSKA

 Po święceniach został 
skierowany do pracy w charak-
terze wikariusza w parafii pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wnie-
bowziętej „Gwiazdy Morza”  
w Sopocie. Następnie podjął stu-
dia w Rzymie, najpierw w Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim 
(licencjat z teologii 1969) i na-
stępnie w Papieskim Instytucie 
Biblijnym (licencjat z nauk bi-
blijnych 1973) oraz w Papie-
skim Uniwersytecie św. Tomasza 
(Angelicum), gdzie uzyskał sto-
pień naukowy doktora teologii  
w 1974 r.
 Po powrocie ze studiów 
rzymskich był wikariuszem  

Ksiądz Kowalczyk (w środku) 
w czasie studiów w Rzymie
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Ksiądz Kowalczyk podczas spotkania z papieżem św. Pawłem VI

PRACA NAUKOWA
 Przez ponad 50 lat (od 15 
maja 1975 r.) był wykładowcą  
z zakresu biblistyki w Gdań-
skim Seminarium Duchownym  
w Gdańsku-Oliwie. W 1993 r. 
uzyskał tytuł doktora habilitowa-
nego teologii w Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie. 
Tytuł jego rozprawy habilitacyj-
nej to Wpływ typologii oraz tek-
stów Starego Testamentu na re-
dakcję Ewangelii św. Mateusza.  
W 2008 r. został mianowany die-
cezjalnym egzorcystą. W latach 
1996-2008 pełnił funkcję cenzo-
ra książek religijnych, a w latach 
1999-2005 był członkiem Komi-
sji katechetycznej w Archidiece-
zji Gdańskiej.
 Ks. Kowalczyk był auto-
rem wielu publikacji i artykułów, 
nie tylko z zakresu biblistyki. 
Był znanym propagatorem my-
śli naukowej o pierwszeństwie 
chronologicznym Ewangelii wg 

w parafii pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu 
(1974-1975), w parafii pw. Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy  
w Pruszczu Gdańskim (1975-
1976) oraz w parafii pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego 
w Gdańsku-Wrzeszczu (1976-
1977). Następnie pomagał dusz-
pastersko w parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego  
w Pruszczu Gdańskim (1977-
1986) i w parafii pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy  
w Gdańsku-Brętowie (1986-
1993). W latach 1990-1993 peł-
nił urząd dyrektora Caritas Die-
cezji Gdańskiej, następnie podjął 
obowiązki Rektora Gdańskiego 
Archidiecezjalnego Kolegium 
Teologicznego w Gdańsku, które 
wówczas było filią Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie. W tym czasie 
rezydował w Gdańsku-Oliwie.
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św. Mateusza. Jego autorstwa 
są między innymi następują-
ce publikacje: Wpływ typologii  
i tekstów Starego Testamen-
tu na redakcję Ewangelii św. 
Mateusza, Gdańsk 1993, dru-
gie wyd., Pelplin 2004; Geneza 
Ewangelii Marka, Pelplin 2004; 
Geneza Ewangelii Łukasza, Pel-
plin 2006; Chrześcijaństwo jako 
doświadczenie Boga, Pelplin 

2008; Kurs teologii życia we-
wnętrznego, Pelplin 2008; Pro-
blem synoptyczny, Pelplin 2009; 
Ewangelia św. Jana księgą szu-
kających prawdy, Pelplin 2019; 
Św. Marek Ewangelista wielki 
teolog i ewangelizator, Pelplin 
2019. Był też autorem kilku ksią-
żek z zakresu duchowości kato-
lickiej: Europa jakiej nie znasz, 
Gdańsk 1996; Przejście Pana 
w miasteczku Darłowo, Gdańsk 
1999; O Maryi do słów akatystu, 
Gdańsk 2002; Uwierzyć w oczy-
wiste, Pelplin 2008; Nadzwyczaj-
ne zjawiska w grupach Odnowy 
w Duchu Świętym, Pelplin 2013; 
Rozeznanie zniewoleń demo-
nicznych, Niepokalanów 2013. 
Wydał również autobiograficz-

ny Dziennik 1959-2007, Pelplin 
2016 oraz udzielił wywiadu-rze-
ka do książki Księża bez cenzury, 
Kraków 2018.

DZIAŁALNOŚĆ 
DUSZPASTERSKA

 Ksiądz prałat Andrzej 
Kowalczyk znany był również  
z działalności ewangelizacyjnej  
i duszpasterskiej. Po powrocie ze 
studiów w Rzymie, oprócz pra-
cy wykładowcy w seminarium 
duchownym, ks. Andrzej Kowal-
czyk zajmował się przez wiele 
lat katechizacją młodzieży oraz 
– przez pewien czas – duszpa-
sterstwem akademickim, grupa-
mi oazowymi ruchu Światło-Ży-
cie, a także czynnie udzielał się 
w Szkole Nowej Ewangelizacji 
w Gdańsku. W 1997 r. założył 
katolicką wspólnotę modlitew-
no-ewangelizacyjną Marana 
tha, której był wieloletnim mo-
deratorem. W ramach wspólno-
ty organizował tzw. „Wieczory 
Nikodema”, „Kurs Marana tha”, 
„Różaniec Rodziców”, „Msze 
św. z modlitwą o dobrą żonę  
i dobrego męża”, „Msze dla sin-
gli” w Sopocie. Do rozpoczęcia 
pandemii w 2020 r. systema-
tycznie egzorcyzmował oraz od-
prawiał Msze św. z modlitwami 
wstawienniczymi.

Był znanym propagatorem myśli 
naukowej o pierwszeństwie 
chronologicznym Ewangelii  

wg św. Mateusza
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KSIĄDZ PROFESOR 
SICUT IOSEPH

Ksiądz Andrzej Kowalczyk i św. Jan Paweł II

Ks. Krzysztof
Kinowski

rektor gsd

towany. W ostatnim miesiącu 
swojego życia poważnie pod-
upadł na zdrowiu. 
 Ksiądz prał. dr hab. An-
drzej Kowalczyk zmarł w dniu 
swoich 81 urodzin, 20 lutego 
2021 r. w hospicjum św. Józefa 
w Sopocie w godzinach przed-
południowych. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 25 lu-
tego 2021 r. w archikatedrze  
i został pochowany w kapłań-
skim grobowcu na pobliskim 
cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

 Doceniając długolet-
nie doświadczenie duszpaster-
skie, ofiarną formację kapłanów 
oraz nienaganne życie kapłań-
skie biskup Tadeusz Gocłowski  
2 grudnia 1987 r. mianował ks. 
Andrzej Kowalczyka Kano-
nikiem Honorowym Kapituły 
Archikatedralnej Gdańskiej,  
a papież Benedykt XVI włączył 
ks. kan. Andrzeja Kowalczy-
ka do grona Kapelanów Hono-
rowych Jego Świątobliwości  
w 2006 r.

OSTATNIE LATA ŻYCIA
 Wśród kapłanów i wier-
nych cieszył się bardzo dobrą 
opinią i wielkim szacunkiem. 
Był człowiekiem ogromnej wraż-
liwości i skromności. Był kapła-
nem gorliwej modlitwy, który 
wiele godzin spędzał na adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Był 
aktywny duszpastersko i nauko-
wo również jako kapłan emery-
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KSIĄDZ PROFESOR 
SICUT IOSEPH

Ksiądz Profesor czy po prostu 
Profesor, bo tak nazywali-

śmy ks. Andrzeja Kowalczyka, 
zmarł w swoje 81. urodziny, w 
sobotę rano. Odczytuję to jako 
znak umiłowania przez Matkę 
Najświętszą, którą tak bardzo 
kochał. Za każdym razem, kiedy 
wspólnie z księżmi z Gdańskie-
go Seminarium Duchownego 
proponowaliśmy mu wyjazd do 
Matemblewa do Matki Bożej na 
modlitwę, chętnie z nami jechał.

BEZ DYSTANSU
 Zwracając się do Niego 
„Księże Profesorze” czy „Profe-
sorze”, nie tworzyliśmy dystan-
su. Wyrażaliśmy szacunek, a te 

słowa stanowiły dowód uznania 
Jego autorytetu. Była to z naszej 
strony forma serdecznego, ro-
dzinnego traktowania i zarazem 
miłości kapłańskiej, braterskiej, 
także relacji wręcz synowskiej. 
On był jak ojciec – wobec nas, 
mieszkańców seminarium, wo-
bec mnie. Prawie wszyscy byli-
śmy Jego wychowankami. Dla-
tego powiedzieć „Profesorze” 
– to brzmiało naturalnie. Przez 
ostatnie czternaście lat mojego 
pobytu w seminarium codzien-
nie, nawet kilka razy w ciągu 
dnia, spotykaliśmy się, rozma-
wialiśmy – jak w domu, jak w 
rodzinie.
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ŚMIERĆ OTWIERA OCZY
 Dopiero po czasie doce-
nia się wielkich ludzi. Myślę, że 
podobnie jest w tym przypadku. 
Podczas naszych rozmów spo-
tykałem się z wielką mądrością 
życiową, doświadczeniem wia-
ry. Mogłem wysłuchać tylu waż-
nych myśli. I chociaż nie zdawa-
łem sobie z tego sprawy, Ksiądz 
Profesor miał duży wpływ na 
mnie, na to, jakim jestem księ-
dzem. Jego zwyczajna, cicha, 
pokorna obecność, a przede 
wszystkim świadectwo życia 
wiarą i modlitwą, ukochanie Pi-
sma Świętego, zaangażowanie 
duszpasterskie sporo zmieniło 

w moim życiu. To, że mogłem 
być przez te lata blisko Księdza 
Profesora, odbieram jako wielką 
łaskę Bożą.

OSTATNIA PASCHA
 Pamiętam, że ubiegło-
roczna Pascha w naszym semi-
naryjnym domu była wyjątkowa. 
W pewnym sensie spowodo-
wał to ogólnopolski lockdown.  
Z powodu pandemii, co stało się 
w jakimś sensie „błogosławio-
ną winą”, Triduum Paschalne 
przeżywaliśmy w naszej kapli-

cy. Mogliśmy w sposób bardzo 
uroczysty, liturgicznie pełny ce-
lebrować liturgię. Domowników 
nie obejmowały ograniczenia. 
Ksiądz Profesor, jako domow-
nik, razem z nami uczestniczył 
w tym ostatnim wspólnym, jak 
się okazało, Przejściu.
 Pamiętam szczególnie 
Wigilię Paschalną sprawowa-
ną w nocy. Nie mogłem wyjść 
z podziwu, że On, osiemdzie-
sięcioletni kapłan, uczestniczy 
do końca w tak długiej liturgii 
Wigilii Paschalnej, która zakoń-
czyła się po drugiej nad ranem, 
a potem bierze jeszcze udział  
w modlitwie uwielbienia i aga-
pie. Skąd brał te siły? Mam pra-
wie o połowę mniej lat, a czułem 
wtedy niesamowite zmęczenie 
i senność. To była ostatnia Pas-
cha Księdza Profesora. Następ-
na miała stać się Jego własnym 
przejściem do Pana.
 Ksiądz Profesor odcho-
dził w sposób, który stawał się 
Jego Paschą. Umieranie jest taką 
paschą. Jego odejściu towarzy-
szyły wyraźne znaki Bożej obec-
ności. Byłem świadkiem tego, 
jak „wybrał” swojego następcę 
– innego księdza – na opieku-
na wspólnoty Marana Tha. Te 
znaki od Boga są takie mocne  
i naprawdę piękne! Kiedy piszę 

Jego odejściu towarzyszyły 
wyraźne znaki Bożej obecności
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Pielgrzymka grupy Marana Tha na Jasną Górę

„wybrał”, mam na myśli to, jak 
Opatrzność objawiała swój plan 
przez wydarzenia i ludzi bez 
żadnej bezpośredniej interwencji 
odchodzącego od nas Profesora  
i nas samych. To zresztą było 
charakterystyczne dla naszego 
Profesora – zostawiać wszystko 
w rękach Pana Boga.

PASJA ŻYCIA 
KSIĘDZA PROFESORA

 Był rozmiłowany w Pi-
śmie Świętym. Wiele razy byłem 
pod wrażeniem tego, jak cytował 
z pamięci fragmenty Pisma. Ono 
było w Nim. Żył Słowem Bo-
żym w sposób dosłowny, prosty 
i widać było w tym prawdziwe 
dziecięctwo Boże. Z miłości do 
Pisma Świętego, ze studiowa-
nia Słowa, ale przede wszystkim  
z głębokiej modlitwy wynika 
Jego biblijna teoria o pierwszeń-

stwie Ewangelii św. Mateusza. 
Kiedyś chyba mówił o tym, że 
otrzymał takie „natchnienie”  
i że miał taką wizję na modlitwie  
w kaplicy – że Mateusz jest 
pierwszym Ewangelistą (wte-
dy też „zobaczył”, jak to można 
udowodnić).

CODZIENNA MODLITWA
 Przez ostatnich czterna-
ście lat widywałem Go niemal 
codziennie w kaplicy seminaryj-
nej. Każdego dnia przez kilka go-
dzin, zwykle między 9 a 12, tam 
właśnie był. Po obiedzie można 
Go było dostrzec codziennie, jak 
przechadzając się w ogrodzie se-
minaryjnym, spacerując w kruż-
gankach, odmawia różaniec. 
Pamiętam, że gdy musiałem Go 
poszukać, zawsze najpierw sze-
dłem do kaplicy. Najczęściej 
właśnie tam Go znajdowałem. 
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Dzisiaj chętnie siadam na Jego 
krześle w naszej kaplicy (pierw-
sze po prawej stronie od drzwi 
wejściowych) i zginam kolana 
na Jego klęczniku. Nie tylko ja. 
Wielu księży wykładowców na-
szego seminarium przychodzi 
posiedzieć i poklęczeć w tym 
miejscu (właśnie na tym krześle, 
na tym klęczniku).

ITE AD IOSEPH
 Kiedy myślę o Nim, na-
suwa mi się mimowolnie obraz... 
świętego Józefa. To spontaniczne 
skojarzenie powstaje może dla-
tego, że w Kościele powszech-
nym przeżywamy Rok Świętego 
Józefa. Kiedy czytam list papie-
ża Franciszka Patris corde (Oj-
cowskim sercem) i mam przed 
sobą tekst Litanii do św. Józefa, 
z łatwością odnajduję teraz w 
Księdzu Profesorze wiele podo-
bieństw do tego świętego, Opie-

kuna Jezusa i Oblubieńca Maryi. 
Cichy, pokorny, posłuszny, pra-
wy, mąż modlitwy, pracowity, 
cierpliwy, delikatny, egzorcysta 
– pogromca złych duchów.
 Udajcie się do Józefa 
(Rdz 41, 55) – to słowa o Józe-
fie egipskim, synu Jakuba. Czę-
sto utożsamiane w duchowości 
ze świętym Józefem. Słowa te 
mają też znaczenie euchary-
styczne. Kiedy myślę o naszym 
Profesorze, również przypomi-
nają mi się te słowa. Wiele razy 
szukałem pomocy, rady u Niego. 
Poza tym znam wielu księży, nie 
wspominając o dużym gronie 
świeckich, którzy radzili się Pro-
fesora. „Szli jak do Józefa” (ite 
ad Ioseph).

SIŁA Z NIEBA
 Mogłem być świadkiem 
Jego duszpasterskiego podej-
ścia, tego, jak umiał rozmawiać  

z osobami zabu-
rzonymi, chory-
mi, zniewolonymi, 
nawet opętanymi. 
Kilka razy byłem 
pod wielkim wra-
żeniem, widząc, jak 
rozmawiał z takimi 
osobami, z jaką em-
patią i delikatnością 
do nich podchodził, 

Sakrament małżeństwa 
Marleny i Wojciecha Kowalczyków
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a jednocześnie jak bardzo kon-
kretnie mówił, jak stanowcza 
była dobroć, z jaką je traktował.
 Wyjątkowym dla mnie 
przeżyciem była modlitwa Pro-
fesora nad osobą zniewoloną czy 
nawet opętaną. Któregoś dnia 
towarzyszyłem Księdzu Profe-
sorowi. Jego postawa była impo-

nująca. Człowiek, któremu miał 
pomóc, zachowywał się agre-
sywnie i w tak dziwny sposób, 
że zacząłem odczuwać silny nie-
pokój. Przez cały czas modliłem 
się, stojąc z boku. Tymczasem 
Ksiądz Profesor, okazując nie-
wzruszoną siłę ducha, spokoj-
nie modlił się nad zniewolonym 
człowiekiem.
 Przekonałem się wtedy, 
jaką ma władzę, będąc tak głę-
boko zanurzonym w modlitwie. 
Człowiek, który był wyraźnie 
pod władzą złego ducha, zaczął 
zataczać kręgi wokół Profesora, 
który nie zważając na to, nie-
ustannie się modlił. Osoba ta 
podchodziła coraz bliżej wpa-
trzona w Niego jak w obraz. 
Chociaż ciałem wstrząsała jakaś 
siła, oczy były wpatrzone w Pro-

fesora. W końcu ofiara opętania 
czy zniewolenia podeszła bardzo 
blisko i uklęknęła przed spokoj-
nie modlącym się Księdzem.

BYŁ JAK OJCIEC
 Chciałbym na koniec 
wyznać coś bardzo osobistego. 
Otóż, mogę śmiało powiedzieć, 
że w jakimś sensie Ksiądz Profe-
sor, mój Profesor, przez ostatnie 
czternaście lat, w pewnym sen-
sie, zastępował mi jednocześnie 
i Tatę, i Dziadka – moi najbliżsi, 
Tata i Dziadkowie, od kilkudzie-
sięciu lat już nie żyją. Miałem 
wielkie szczęście, że właśnie 
Go poznałem. Po Jego śmierci, 
otrzymałem krzyż, który wisiał 
nad Jego łóżkiem. I ja powiesi-
łem ten krzyż mojego Profesora 
nad swoim łóżkiem.

Ks. Jan Uchwat
ojciec 

duchowny gsd

[...] znam wielu księży, nie 
wspominając o dużym gronie 
świeckich, którzy radzili się 

Profesora
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PO SĄSIEDZKU 
Z KSIĘDZEM PROFESOREM

Księże Profesorze – tak wła-
śnie zawsze zwracałem się 

do śp. ks. Andrzeja Kowalczyka. 
Profesor czy nauczyciel, to ktoś 
kto powinien nie tylko przeka-
zywać wiedzę, ale także prowa-
dzić, wskazywać kierunek. Tak 
postępował ks. Profesor – na 
wykładach rzetelnie nauczał  
o Ewangeliach synoptycznych, 
a swoim cichym i pokornym 
życiem wskazywał kierunek na 

Jezusa. Zawsze po śniadaniu 
kilka godzin spędzał w kaplicy 
na modlitwie. Kiedykolwiek się 
go spotkało, trzymał różaniec  
w ręku, aby przez Maryję odda-
wać chwałę Bogu. Tak było aż 
do ostatnich dni stycznia 2021 r.

CZAS DLA BOGA
 Benedykt XVI w Dogma 
und Verkündigung pisze m. in. 
o przemijaniu i czasie. Papież 
analizując te treści stwierdza, że 
pomimo tego, iż człowiek dzięki 
rozwijającej się medycynie ma 

dzisiaj więcej czasu, przewrot-
nie najmniej ma go właśnie dla 
Boga. Ostatnie lata życia ks. Pro-
fesora wpisują się w pragnienie 
papieża Benedykta, który w tej 
samej książce pisze, że prawdzi-
wy czas człowieka to ten, któ-
ry ma dla Boga, bo „jak Jezus 
Chrystus miał czas dla Boga, tak 
teraz w Nim ma czas Bóg”.

JEZUS JEST PANEM!
 Jako sąsiad, opiekun, 
pielęgniarz ks. Profesora mogę 
śmiało powiedzieć, że ostatni 
miesiąc jego życia był jego cza-
sem dla Boga. Był to okres jesz-
cze gorliwszej modlitwy, który 
można streścić w trzech słowach 
– Jezus jest Panem. Kilka razy, 
kiedy przychodziłem do ks. Pro-
fesora w nocy, nakryłem go na 
modlitwie. Nawet w czasie snu 
z jakimiś gestami bardzo żywo  
i wyraźnie powtarzał: „Jezus jest 
Panem, Jezus jest Panem, Jezus 
jest Panem!”. W czasie nocnych 
wizyt, kilka razy byłem przeko-
nany, że już odchodził do Pana, 
bo jakby głośniej, jakby wyraź-
niej wypowiadał te same słowa – 

Kilka razy, kiedy przychodziłem 
do ks. Profesora w nocy, 

nakryłem go na modlitwie
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Ksiądz Andrzej Kowalczyk i Pan Ryszard Marzec

Jezus jest Panem. W ciągu dnia, 
kiedy był bardziej świadomy  
i prosiłem go – „Abba daj sło-
wo!” – zawsze powtarzał – „Je-
zus jest Panem!”.

OSTATNIE DNI
 Mógłbym przywoływać 
każdy dzień z ostatniego miesią-
ca życia ks. Andrzeja, ale zbie-
rając je w całość wydaje mi się, 
że szczególnie niezwykłe jest to 
z jaką pokorą, cichością i cier-
pliwością znosił swoją niemoc.  
W tym okresie kilka razy przy-
chodziły do niego refleksje: Jak 
to będzie? Jak ciężko będzie 
wrócić do zdrowia, do formy? 
Czy dam radę?

 Z jednej strony, jego za-
ciętość, upór i chęć walki w po-
wrocie do zdrowia wzbudzały 
we mnie podziw, ale z drugiej 
strony – złość, bo wiedziałem, 
że nie miał sił i momentalnie  
z nich opadał. Jednak ciągle wal-
czył. Do ostatnich chwil, kie-
dy panował nad ciałem chciał 
wstać, siadać, chciał wrócić, 
aby dalej służyć w Kościele.  
W czasie trwania choroby raz za-
pytałem go: „Czy może mówić 
trochę głośniej?” Odpowiedział: 
„No wiesz, właśnie nie mogę”. 
W końcu w ostatnim tygodniu, 
od poniedziałku 15 lutego, jesz-
cze bardziej się wyciszył. Kie-
dy coś się do niego mówiło, raz 
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sprawiał wrażenie, że rozumie, 
innym razem nie reagował.

PRAWDZIWY POETA
 Dopiero, kiedy zacząłem 
towarzyszyć ks. Andrzejowi przy 
łóżku, do którego był właściwie 
przykuty, odkryłem w jego kom-
puterze, że pisał wiersze. Kiedy 
leżał, ja czytałem niektóre z nich 
głośno i je komentowałem. Mó-
wiłem, że ten jest za długi, tam-
ten dziwny, a tego nie rozumiem. 

Raz czy drugi pojawił się grymas 
lub uśmiech na twarzy.
 W tym samym kompu-
terze znajdował się folder ze 
świadectwami, głównie dotyczą-
cymi nawróceń. Kiedy zostałem 

poproszony o napisanie świa-
dectwa mojego towarzyszenia  
ks. Profesorowi, myślałem bar-
dziej o formie zrelacjonowania 
przeszłości. Tymczasem po-
nowne przywołanie tego okresu 
uzmysłowiło mi, że bycie przy 
takich ludziach wzywa do więk-
szego wymagania od siebie – 
wzywa do nawrócenia.

NIEZWYKŁY WIERSZ
 Przeglądając kolejne do-
kumenty w jego komputerze w 
końcu trafiłem na taki, przy któ-
rym zaniemówiłem. Nim chce 
się podzielić i tym samym za-
kończyć: Nie potrzebujesz opisy-
wać Bogu/Swoich plam/Bóg wie, 
że jesteś z prochu ziemi/A gdy 
dziękujesz/Nie musisz układać 
długich zdań/Nawet kiedy uwiel-
biasz/Nie musisz mnożyć próśb/
„Wie Ojciec wasz, czego wam 
potrzeba” (Mt 6, 8)/Przesiewaj 
słowa/Aż zostanie ci tylko jed-
no/W którym jest wszystko/Jezus.

Ks. Dawid 
Szabowski

ekonom gsd
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