
Moi Drodzy,

ogromnie cieszę się, że właśnie z Wami będę mógł wyśpiewać Panu Bogu Te Deum pełne 
serdecznej wdzięczności za trzydzieści lat mojego Kapłaństwa.
 Moje powołanie zakonne i kapłańskie zostało uformowane w Zgromadzeniu Księży 
Regularnych św. Pawła – Ojców Barnabitów we Włoszech. Studia filozoficzne, teologiczne 
i prawnicze ukończyłem na papieskich uniwersytetach w Rzymie. Ówczesny przełożony 
generalny – o. Giuseppe M. Bassotti zaczął wiązać z moją osobą swoje pragnienie przeniesienia 
do Polski charyzmatu mądrości i świętości św. Pawła Apostoła – patrona barnabitów. Już wtedy 
przyjeżdżał on do Warszawy na spotkania z kardynałami i biskupami, a także z przedstawicielami 
władz państwowych, z którymi rozmowy były w tamtych czasach niełatwe. Podtrzymywali 
Ojca Generała w jego zamiarach Prymas Polski Józef kard. Glemp oraz ks. biskup Władysław 
Miziołek. To z rąk Jego Ekscelencji otrzymałem w kościele św. Aleksandra w Warszawie 
święcenia kapłańskie w dniu 21 sierpnia 1988 roku.
 Po ostatecznym ukończeniu studiów w Rzymie wróciłem do kraju. Moja działalność 
w Warszawie rozpoczęła się od zbudowania w roku 1994 Centrum Kulturalnego Ojców 
Barnabitów na Mokotowie, w którym założyłem kaplicę św. Pawła Apostoła. Prowadziłem 
w niej duszpasterstwo dla włoskich dyplomatów, przedsiębiorców oraz ich rodzin, w czym 
wspomagali mnie pracownicy Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.
 Jak wielu z Was pamięta, budowę kościoła parafialnego przy ul. Jana III Sobieskiego 15 
rozpocząłem w roku 1999 i dzięki wydatnej pomocy Kurii Generalnej mojego Zgromadzenia 
już w dniu 28 września 2003 roku mogła się odbyć konsekracja tej świątyni wzniesionej 
na chwałę Panu Bogu i dla ludzi pragnących spotykać się z Nim na co dzień. W ten sposób 
Warszawa wzbogaciła się o nasz piękny kościół przy Trakcie Królewskim będący pod opieką 
wspólnoty ojców barnabitów i pod wezwaniem św. Antoniego Marii Zaccarii – szlachetnego 
założyciela Zgromadzenia. Spełniło się marzenie o. Bassottiego, który bardzo wspierał całe 
to przedsięwzięcie modlitwą i cennymi radami.

Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie!

Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;

Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem.

    Cyprian Norwid

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO M. ZACCARII
WARSZAWA



 Kiedy jako proboszcz obejmowałem w dniu 1 września 1995 roku tę parafię tak podzieloną 
pod względem religijnym i politycznym, to ukląkłem przed Tabernakulum i prosiłem Chrystusa, 
żeby mi pozwolił doprowadzić do Niego dusze, które mojej opiece powierzył.

Każdy kapłan jest wybrany ,,z ludu” i powołany do tego, by stać się Apostołem Chrystusa 
mężnym i roztropnym, kochającym Bożą miłością zagubionych i nieszczęśliwych, ukazującym 
każdemu człowiekowi Boga jako cel ostateczny ziemskiej wędrówki. Powołanie kapłańskie 
ma w sobie coś z dotknięcia Chrystusa, bo chcemy dotykać Jego prawdy, Jego miłosierdzia, 
Jego zawierzenia Ojcu po to, żeby cierpliwie i z całą powagą starać się zrozumieć drugiego 
człowieka. Duch Pański namaszcza nas, kapłanów, abyśmy opatrywali rany serc złamanych. 
To On prowadzi nas nieustannie i umacnia, towarzysząc nam na drogach służby, byśmy głosili 
Ewangelię wyzwolenia i nadziei tym, którzy popadają w zwątpienie.

Kapłaństwo realizuje się najpełniej w zjednoczeniu z Bogiem poprzez modlitwę 
i w otwarciu na świat, ku ludziom. Zostałem posłany do Was, Moi Drodzy, przed 30 laty, 
a w tej świątyni przez 23 lata chrzciłem wielu z Was, przygotowywałem do Pierwszej Komunii 
świętej i sakramentu bierzmowania, nauczałem o nieskończonej dobroci Stwórcy. Jakże często 
błogosławiłem w sakramencie małżeństwa Waszą miłość przyniesioną przed ołtarz jako skarb 
najdroższy. Słuchałem Waszych wyznań w konfesjonale, wraz z Wami w modlitwach prosiłem 
i zanosiłem dziękczynienie, szedłem z posługą do chorych i odprowadzałem Waszych zmarłych. 
Cieszyłem się Waszymi radościami i martwiłem Waszymi kłopotami, współprzeżywałem Wasze 
cierpienia.

Przed trzydziestoma laty Ksiądz Biskup odmienił na wieczność moje życie przez 
włożenie rąk. Jak wszystkim kandydatom do święceń kapłańskich, także i mnie towarzyszył 
w tym momencie wymowny gest prostracji. Kiedy leżałem na posadzce kościoła z rozpostartymi 
dłońmi, stanęła mi przed oczami scena, kiedy Chrystus kładł się na belce krzyża na wzgórzu 
Golgoty, aby unieść nad światem swoje ręce i błogosławić. Jego dłonie przybite do krzyża 
i szeroko rozpostarte były znakiem potęgi Jego miłości do każdego człowieka. Ten gest prostracji 
oznaczał dla mnie całkowite zaufanie Bogu, oddanie Mu swego życia bez reszty, a zarazem 
szukanie u Niego mocy potrzebnej do ukochania ludzi, ich spraw, ich dramatów.

Pamiętałem o tym, kiedy odwiedzałem ludzi osadzonych w więzieniach. Nierzadko 
głośnymi okrzykami odrzucali oni zaproszenie na Eucharystię, wyrażając tym samym swą 
złość, frustrację, butę, ale i rozpacz. Tylko niewielu przychodziło i prosiło mnie o modlitwę. 
W drodze powrotnej zasmucony uświadamiałem sobie, że w tych więzieniach Chrystus płakał, 
bo był odrzucany. A jednocześnie zrozumiałem, że moje kapłaństwo staje się ofiarą daru z siebie 
dopiero wtedy, gdy dosięgnie obu ramion Krzyża.

Chrystusowi potrzebne są ręce kapłana, żeby mógł dalej błogosławić, potrzebne są usta 
kapłana, żeby mógł dalej mówić, potrzebne jest serce kapłana, żeby On mógł dalej kochać 
i dalej zbawiać świat.

Przyszło mi być szafarzem tajemnic Bożych w okresie przemian politycznych, 
społecznych i obyczajowych, kiedy kształtowały się nowe formy polskiej rzeczywistości, 
a także w czasach, gdy na całym świecie rozlegają się głosy kwestionujące prymat Boga 
w życiu człowieka. Wraz z tym wzrastała moja świadomość nowych wymiarów ubóstwa 
człowieka – i tego materialnego, i tego duchowego. Źródłem ubóstwa duchowego jest dziś 
nie tylko brak wiary, ale również lekceważenie bądź odrzucanie sakramentów świętych 
i Kościoła ustanowionego przez Chrystusa dla ich sprawowania, samotność, rozbicie rodziny, 
alkoholizm, zawiść, bogactwo materialne połączone z utratą sensu życia.



Ojciec Bassotti na początku mojej drogi kapłańskiej napisał mi słowa z Księgi Syracha: 
,,(...) jeżeli masz zamiar służyć Panu,
 Przygotuj swą duszę na doświadczenie” (Syr 2,1). 

 Ta mądrość miała mnie zahartować na trudne chwile, zwłaszcza wtedy, gdy moje 
kapłaństwo było niejednokrotnie osamotnione, chociażby w czasie budowania tej świątyni. 
Trwałem, bo nigdy nie zwątpiłem, że w czasie każdej Mszy św. trzymam w dłoniach Ciało 
Chrystusa, że podczas posługi w konfesjonale tym, co najważniejsze, nie są moje rady, ale akt 
rozgrzeszenia, przez który Chrystus zdejmuje okowy zła z serca człowieka. Nie doświadczyłem 
wątpliwości co do prawd wiary ani innych kryzysów. Trudziłem się raczej nad wcielaniem 
w życie mojego kapłaństwa, by równoważyć napięcie między rozumieniem go jako powołania 
i jako ,,religijnego zawodu”. Kapłaństwo bowiem ma określać moje człowieczeństwo, wszystko, 
co robiłem i co robię. Jego sens zawiera się w tym, że została na mnie odciśnięta nieusuwalna 
pieczęć znaku – zostałem wybrany do pełnienia posługi, która jest na pewno dobra i potrzebna.
 Kiedy udzieliłem sakramentów świętych w szpitalu umierającej młodej parafiance 
Natalii i potem usłyszałem od niej szczere podziękowanie, uświadomiłem sobie, jak niewiele 
lub zgoła nic nie mógłbym ofiarować tej dziewczynie na łożu śmierci, gdybym nie był 
kapłanem, gdybym tego wszystkiego nie otrzymał od Boga.

  Kapłanie – kim jesteś?
  Nie jesteś z siebie – bo z niczego.
  Nie jesteś dla siebie, boś pośrednikiem od Boga.
  Nie żyjesz sobie – boś zaślubiony Kościołowi.
  Nie należysz do siebie, bo jesteś sługą wszystkich.
  Nie jesteś już sobą – bo Bóg jest w Tobie.
  Kimże więc jesteś, kapłanie?
  Niczym i wszystkim.

To z Boga jest ta wielka tajemnicza moc każdego kapłana. Dzięki niej jest zdolny dawać 
świadectwo i w innych budzić potrzebę dawania świadectwa, napominać w porę i nie w porę, 
zawsze głosić Ewangelię, bo – jak pisał Cyprian Norwid:
  
  Nie trzeba się kłaniać Okolicznościom,
  A Prawdom kazać, by za drzwiami stały –
  (...)
  Nie trzeba stylu nastrajać ulicznie
  Ni Ewangelii brać przez rękawiczkę.

Kapłaństwo to dar Bożej miłości. Droga, którą podąża przez świat kapłan, jest piękna, ale 
i trudna, bo trudna jest każda prawdziwa miłość: i ta małżeńska, i ta rodzicielska, i ta kapłańska 
– nieustannie niosąca nadzieję i krzepiąca serca. To droga modlitwy, którą kapłan uświęca każdą 
chwilę swego życia i swoje działania. To droga, która ma smak Eucharystycznego Chleba dzięki 
Mszy św. sprawowanej z miłością. Być kapłanem znaczy wyjść na fale jak Piotr ze wzrokiem 
utkwionym w Jezusa. Jeśli spojrzenie i uwaga zostaną odwrócone od Mistrza, to ogarniający nas 
lęk może doprowadzić do zguby.



Zawsze starałem się pojmować moje kapłaństwo nie jako coś wyznaczonego 
zewnętrznymi symbolami przynależności do stanu duchownego. Szukałem coraz głębiej mojej 
kapłańskiej tożsamości, która polegałaby nie na tym, co robię, ale na tym, kim jestem. Pomagało 
mi w tym wspomnienie rodzinnego domu, a w nim Matki, która mimo zmęczenia modliła się 
zawsze na kolanach przed zaśnięciem, nawet bardzo późno w nocy. Myślę, że w dużym stopniu 
Jej modlitwom zawdzięczam wierność powołaniu w mej wędrówce często pod wiatr.

Kapłan jako sługa ludzi musi umieć dostrzegać każdą ludzką biedę i potrzebę. Moje 
kapłaństwo było w tej parafii wspierane przez realizowane tu dzieła miłosierdzia, takie jak Dom 
Chleba, Poradnia miłosierdzia, wizyty w szpitalach i więzieniach, spotkania z Wami podczas 
corocznych odwiedzin ,,po kolędzie”. Te ostatnie napełniały moje serce różnymi przemyśleniami. 
Kiedy czułem się jak intruz i spotykałem z ironicznymi uśmiechami, to modliłem się pełen 
troski o tych, którzy zapomnieli o własnym chrzcie. Ale widziałem w domach moich parafian 
także święte rodziny – rozmodlone i dźwigające swe cierpienia z pełnym zaufaniem do Boga. 
Wielu z Was stawało nieraz ze swoimi troskami i dramatami pod Krzyżem Chrystusa jak Maryja 
i byli też gotowi wyjść na Górę Tabor i powiedzieć Panu, że ,,dobrze nam tu być”, blisko Niego.

Dane mi było w ciągu tych trzydziestu lat przyprowadzić do Kościoła wielu ludzi, ale 
wiem, że nie można oceniać wartości kapłaństwa w kategoriach ,,efektów duszpasterskich”. 
Jestem tylko narzędziem, a wdzięczność należy się Panu Bogu. Zresztą mam wielki szacunek 
do poglądów każdego człowieka. Bardziej przemawia do mnie zdanie: ,,Kto nie jest przeciw 
nam, jest z nami”. To pewne, że ludzie, którzy nie wierzą, którzy od Boga odchodzą, potrzebują 
świadectwa, jakim jest życie kapłana. We współczesnym świecie, w którym człowiek pragnie 
zaspokajać głównie potrzeby materialne, jest wpatrzony w komputer, chory na brak uczuć, 
a przez to wyjałowiony wewnętrznie, trzeba stawiać pośrodku Stół Eucharystyczny – Ołtarz – 
na znak, że Bóg kocha każdego bez granic i ma moc uzdolnienia człowieka do miłości.

W trzydziestą rocznicę moich święceń kapłańskich pragnę złożyć podziękowanie 
wszystkim, którzy swą obecnością przyczynili się do mojego wzrastania w kapłaństwie, 
szczególnie Przełożonym z Rzymu i Współbraciom z warszawskiej wspólnoty.

Jak najserdeczniej dziękuję Wam wszystkim, którzy wspieraliście mnie w pracy 
duszpasterskiej, dzieląc ze mną troski i radości. Zachowuję w pamięci wiele spotkań radosnych 
i smutnych, dokończonych i dopiero rozpoczętych, spotkań z wierzącymi i wątpiącymi, 
z wolnymi i skazanymi, spotkań trudnych i łatwych.

Wezwanie Chrystusa ,,Idźcie na cały świat...” znaczy dziś dla mnie: idź do Krakowa, 
na Skałkę. A więc idę tam, bo nikt nie może przede mną zamknąć drzwi do duszpasterzowania, 
którego celem jest uświęcenie małżeństw oraz rodzin. To Chrystus namaścił mnie, posłał i posyła.

       o. Kazimierz M. Lorek

Serdecznie zapraszam Was wszystkich do naszej świątyni w dniu 9 września 
(niedziela) o godz. 12.30 na Mszę św., którą uświetnią artyści Warszawskiej Opery 
Kameralnej prowadzonej przez Panią Dyrektor dr Alicję Węgorzewską-Whiskerd, 
wykonując Mszę Koronacyjną W.A. Mozarta.
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