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Wstęp 

 
 
 

W stosownym czasie Pan Bóg powołuje 
odpowiednie osoby i obdarzając specjalnym 
charyzmatem, wyznacza im szczególną misję w 
Kościele. Do takich ludzi należał Ks. Bp A. P. Szelążek 
/1865-1950/. Pomimo licznych i bolesnych doświadczeń, 
do końca doczesnego życia, pozostał wierny ideałom, 
zaangażowany w dzieło ewangelizacji oraz oddany 
drugiemu człowiekowi. W trudnych momentach historii 
Kościoła i narodu polskiego był odważnym świadkiem 
Chrystusa. Do podjęcia refleksji nad tajemnicą jego życia 
i twórczości skłania uroczyście obchodzony Jubileusz 
2000. chrześcijaństwa, w który spodobało się Panu Bogu 
wpisać 50. rocznicę śmierci 49. Ordynariusza diecezji 
łuckiej.  

Jeden z komentatorów działalności Ks. Bpa 
Szelążka powiedział: Byłoby rzeczą zbyt trudną wyliczyć 
wszystkie dzieła, dokonane przez naszego Pasterza (...) 
Życie wyjątkowe (...) przepełnione po brzegi pracą. 
Życie, po którym zostaje głęboki ślad na wszystkim, czego 
ono dotknęło. Życie nie bez zawodów, nie bez 
niepowodzeń, a jednak w ogólnym wyniku pełne obfitych 
owoców dla chwały Bożej i pożytku dusz ludzkich. Życie, 
którego dzieła budzą podziw, a w całej pełni zrozumiane 
i ocenione zostaną zapewne dopiero po wielu latach.1 

                                                        
1 [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, ŻK 9(1938) nr 37, s. 586. 
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Wydaje się, że właśnie w czasach współczesnych 
nadeszła chwila, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny 
nie tylko przypomnieć tę wielką postać Kościoła, ale i 
dokonać oceny jego zaangażowania. Niniejsze 
opracowanie stanowi próbę realizacji postulatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II, by pamięć o tych, którzy dali 
piękne świadectwo wierze przekazana została następnym 
pokoleniom. 

W niektórych częściach pracy świadomie 
porządkowałam wydarzenia tematycznie, naruszając ich 
układ chronologiczny. Wydawało mi się bowiem, że 
takie rozwiązanie ułatwi Czytelnikowi orientację w 
wieloaspektowej, często zbiegającej się czasowo, 
działalności Ks. Bpa A. P. Szelążka na różnych 
stanowiskach kościelnych i państwowych. 
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I. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ 
 

Dzieciństwo i młodość  
(1865-1883) 

Adolf Piotr Szelążek pochodził z rodziny 
drobnoszlacheckiej herbu Korczak. Urodził się 30 lipca2 
1865 r. o godz. 2300 w Stoczku Łukowskim na Podlasiu, 
na ziemi okupionej krwią męczenników za wiarę i za 
Ojczyznę. Jego rodzice Marianna Gregoriew i Stanisław 
Szelążek ochrzcili go w kościele parafialnym w Stoczku 
Łukowskim 13 sierpnia 1865 r. o godz. 1200. Miał dwóch 
braci: Władysława (1863-1941) i Juliana (1867). W 
wieku dwóch lat przeżył śmierć matki i młodszego brata, 
którzy zmarli w lutym 1867 r. W świetle współczesnych 
dokumentów trudno ustalić przyczyny ich przedwczesnego 
zgonu.3  

Wkrótce po tych bolesnych przeżyciach Stanisław 
Szelążek wraz z synami przeniósł się do Węgrowa, gdzie 
zawarł drugie małżeństwo z Eleonorą Pauliną 

                                                        
2 W niektórych źródłach, między innymi w metryce urodzenia, 30 
lipca podawany jest jako dzień urodzin Ks. Bpa A. P. Szelążka. 
Jednak w większości opracowań, a przede wszystkim w całej 
personalnej dokumentacji niezmiennie umieszczana jest data 1 
sierpnia. Por. Akta Urodzonych Parafii Stoczek od 1862 do 1874, A 
bs, k. 95; ***, Z okazji konsekracji J. E. Ks. Biskupa Sufragana 
Płockiego, KPł, 4(1918) nr 268, s. 1; ***, Księga Pamiątkowa 
Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 480; A. P. Szelążek, 
Autobiografia, bmrw, ArST, sygn. E/I-a, s. 1-5. Ojciec przyszłego 
Ks. Biskupa był powiatowym urzędnikiem. Zob. Protokół 
przesłuchania, Łuck, 4.I.1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1. cz. A, 
s. 32. 
3 Zob. [Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 583. 
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Dobraczyńską.4 W dawnej stolicy powiatu (1867-1975) 
zamożna rodzina Szelążków, zamieszkała w drewnianym, 
parterowym domu przy ul. Długiej (później 3 Maja), w 
którym spędziła ponad pół wieku. Tam też dwaj bracia: 
Władysław i Adolf Piotr ukończyli katolicką szkołę 
początkową.5  

Ponowny związek małżeński ojca i czuła opieka 
drugiej matki wywarły niewątpliwy wpływ na życie i 
duchowość młodego Adolfa Piotra. Wiele lat później jeden 
z bliskich współpracowników Biskupa Łuckiego 
potwierdził to w słowach: Eleonora z Dobraczyńskich 
odznaczała się tak wielkim sercem i wlała tyle poświęcenia 
w wychowanie sierot, że nie odczuły one braku opieki 
macierzyńskiej. Matkę przybraną Pasterz nasz wspomina 
zawsze z wielką czcią i miłością, jak rodzoną.6  

Adolf Piotr Szelążek wyniósł z domu rodzinnego 
głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Ta 
zażyłość z Maryją pogłębiała się nieustannie. Synowska, 
delikatna miłość objawiała się zawierzeniem Maryi, 
ofiarowywaniem Jej wszystkich dzieł, pisanych prac, 
przeżywanych radości i trudności. Była to również miłość 
uczuciowa, aż do nazywania Maryi mamą w rękopisach 
niektórych późniejszych kazań. Do końca życia różaniec 
pozostał jego ulubioną modlitwą.7 
                                                        
4 Druga matka przyszłego Ks. Biskupa była córką Józefa i Józefy 
Ottowiczów. Urodziła się 8 lutego 1844 w Puławach. Zob. Odpis 
aktu urodzenia, nr 35/1844, ArPw bs. 
5 Zob. [Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 583; zob. s. Beniamina 
Elżbieta Karwowska, Wywiad ze Stefanią Otorowską, Świder, 22 
maja 1999, ArST sygn. E/V-c, s. 1. 
6 [Z.], Nasz Pasterz-Jubilat, art. cyt., s. 583. 
7 Zob. A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
kaz. ArST, sygn. E/II-g, s. 8. 
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Wychowany w duchu patriotyzmu i tolerancji, 
młody Adolf Piotr, w okresie wzmożonej akcji 
rusyfikacyjnej i ateistycznej na terenie zaboru 
rosyjskiego, znajdował silne oparcie w kontaktach z 
kapłanami. Z nieukrywanym wzruszeniem pisał o 
ukochanym poreformackim kościele św. Piotra z 
Alkantary i św. Antoniego Padewskiego w Węgrowie, 
gdzie po raz pierwszy przyjął Komunię świętą i gdzie 
przed Najświętszym Sakramentem jego serce zespoliło 
się z Najświętszym Sercem Pana Jezusa.8 Od dzieciństwa 
odznaczał się pobożnością eucharystyczną, która 
kształtowała jego postawę wewnętrzną.  

Ważnym etapem w młodzieńczym życiu Adolfa 
Piotra był okres nauki w Męskim Gimnazjum 
Klasycznym w Siedlcach (1878-1883). W gronie 
pedagogicznym uchodził za wyjątkowo zdolnego i 
pracowitego ucznia, o czym świadczą rokrocznie 
otrzymywane nagrody. Pomimo rządów słynnego 
kuratora-rusyfikatora Apuchtina, młodzież pielęgnowała 
tradycje patriotyczne, mówiąc wbrew zakazom po polsku i 
korzystając z tajnych bibliotek. Przeciwstawiając się 
tendencjom szkolnym, Adolf Piotr gorliwie uczęszczał do 
kościoła. Potrafił łączyć szerokie zainteresowania 
intelektualne i troskę o bliźnich z rozwojem własnej 
religijności. Opinię tę potwierdza jego gimnazjalny 
kolega - Kazimierz Pruski, sędzia Sadu Apelacyjnego w 
Lublinie: Kolega Szelążek lubił również niezmiernie 
nasze zabawy w piłkę – ekstra, palanta oraz ślizgawkę, z 
kościołem jednak najsilniej był zawsze związany. (...) 
Utkwiło mi w pamięci, jak opowiadał w mroczne poranki, 
                                                        
8 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Zamek Bierzgłowski, 
31.VIII.1946, ArST sygn. E/IV-f/7, s. 1. 
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gdy przy blasku gwiazd, iskrzących na niebie, śpieszył do 
kościoła na roraty lub przed wieczorem dążył na 
ulubione przez młodzież majowe nabożeństwo, a czasem 
bywał bardzo zmartwiony, gdy na tym nabożeństwie nie 
ujrzał w kościele kolegi Ch., sądząc, że ten kolega 
zaniedbał się w służbie Bożej.9 Już w wieku szkolnym 
Adolf Piotr wykazywał umiejętność wnikliwej 
obserwacji, wrodzony zmysł organizacyjny, 
gospodarność oraz zdolność praktycznego 
rozwiązywania problemów życiowych.10 

 
Alumn płockiego seminarium  

(1883-1888) 
Po ukończeniu 5 klas gimnazjalnych, jesienią 1883 

r. młody Adolf Piotr Szelążek zdecydował się na 
wstąpienie do seminarium w Płocku.11 Piękną postawę w 
stosunku do wyboru syna zajął ojciec. W liście do rektora 
Seminarium pisał: Synowi memu Adolfowi Piotrowi (...) nie 
tylko zezwalam na obiór stanu duchownego tj. na 
wstąpienie do Seminarium, ale udzielam mu swego 
rodzicielskiego błogosławieństwa i proszę Ducha 

                                                        
9 [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 583. 
10 Zob. ***, Księga pamiątkowa Siedlczan, dz. cyt., s. 480-482. O 
trudnościach związanych z pobytem w Gimnazjum świadczą słowa: 
W wieku sztubackim, po opuszczeniu domu rodzinnego, musiałem w 
szeregu dni napłakać się do syta. A. P. Szelążek, List do Haliny 
Jander, Łuck, 22.VI.1937, ArST sygn. E/IV-f/7, s. 1. 
11 9 kwietnia 1836 r. władze carskie zamknęły seminarium 
duchowne w Węgrowie, a potem w Janowie. Zob. Z. Młynarski, 
Formacja intelektualna alumnów seminarium duchownego w 
Janowie Podlaskim, RTK 17(1970) nr 4, s. 80. 
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Świętego, aby raczył kierować jego sercem i rozumem tak, 
żeby stał się godnym obranego stanu.12 

Alumn A. P. Szelążek zdobywał formację 
kapłańską zgodnie z reformą, zapoczątkowaną przez ks. 
bpa Michała Nowodworskiego w 1870 r. Przez okres 
studiów w seminarium płockim uchodził za młodzieńca 
zdolnego, wytrwałego w pracy i czyniącego postępy w 
zachowaniu. Prawie zawsze w trakcie egzaminów osiągał 
najlepsze oceny spośród wszystkich zdających, otrzymując 
stopień „eminens” (bardzo dobry) lub „eminens cum 
laude” (celujący).13 

 
Oceny zdobyte przez Adolfa Piotra Szelążka w 

seminarium płockim w latach 1883-1886 ( na 
podstawie „Księgi wyników egzaminów alumnów”). 

Przedmiot 
/semestr I II III IV V VI VII VII

I IX 

Literatura 
polska 
Geografia 
Fizyka 
(przyroda) 
Śpiew 
Język 
łaciński 
Język 
francuski 
Katechizm 
Historia 
powszechna 

bdb 
 
bdb 
bdb 
 
bdb 
db 
 
- - 
 
bdb 
bdb 
 

bdb 
 
cel 
bdb 
 
cel 
db 
 
- - 
 
bdb 
bdb 
 

bdb 
 
bdb 
bdb 
 
cel 
bdb 
 
- - 
 
bdb 
bdb 
 

bdb 
 
bdb 
bdb 
 
cel 
 - -  
 
 - -  
 
db 
bdb 
 

 - -  
 
 - -  
 - - 
 
 - -  
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 - - 
  

 - -  
 

 - - - 
 - -  
 
cel 
 - -  
 
bdb 
 
 - - 
 - -  
 

 - - 
 
 - - 
 - -  
 
 - - 
 - - 
 
 - -  
 
 - -  
- -  
 

 - -  
 
 - - 
 - -  
 
 - - 
 - - 
 
 - -  
 
 - - 
 - -  
 

 - - 
 
 - - 
 - -  
 
cel 
 - -  
 
 - -  
 
 - - 
- -  
 

                                                        
12 S. Szelążek, List do regensa seminarium płockiego, Węgrów, 30 
sierpnia 1883 r. cyt. za: ***, Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. A. 
Szelążek, MPP 21(1926) nr 2, s. 59. 
13 Zob. Księga wyników egzaminów alumnów Seminarium 
Duchownego w Płocku z lat 1878-1908, ArDP bs., k. 30-56. 
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Historia 
święta 
Historia 
Kościoła 
Wymowa 
święta 
Logika 
Filozofia 
Pismo św. i 
egzegeza 
Teologia 
dogmatyczna 
Teologia 
moralna 
Teologia 
pastoralna 
Prawo 
kanoniczne 
Liturgika 
Ceremonie 
Rubryki 
Kaligrafia 
(styl) 

bdb 
 
 - -  
 
 - -  
 
bdb 
 - -  
- - 
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
bdb 
bdb 
bdb 

bdb 
 
- -  
 
 - -  
 
bdb 
 - -  
- - 
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
bdb 
bdb 
bdb 

 - -  
 
bdb 
 
 - -  
 
 - -  
bdb 
bdb 
 
 - -  
 
 - -  
  
- -  
 
 - -  
 
db 
 - - 
- - 
 - -  
- - 

 - -  
 
bdb 
 
 - -  
 
 - -  
cel 
bdb 
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 
 - -  
 
db 
 - -  
- - 
 - -  

- -  
 
 bdb 
 
 - -  
  
- -  
 - - 
bdb 
 
cel 
 
bdb 
 
 - -  
 
bdb 
 
 - -  
 - - 
 - - 
 - - 

 - - 
 
bdb 
 
bdb 
 
 - - 
 - -  
bdb 
 
bdb 
 
bdb 
 
bdb 
 
cel 
 
bdb 
 - -  
- - 
 - -  

 - -  
 
bdb 
  
- - 
 
- - 
 - -  
bdb 
 
cel 
 
cel 
 
 - -  
 
cel 
 
 - -  
- - 
 - - 
 - -  

 - -  
 
bdb 
 
 - -  
 
 - - - 
- 
bdb 
 
bdb 
 
bdb 
 
 - -  
 
bdb 
 
 - - 
 - - 
 - - 
 - -  

 - -  
 
bdb 
 
bdb 
 
- - 
 - - 
bdb 
 
bdb 
 
bdb 
 
bdb 
 
cel 
 
bdb 
 - - 
- - 
 - - 

 
Wyrazem uznania ze strony grona profesorskiego 

było powierzenie mu najpierw funkcji wicedziekana 
kleryków (sesja profesorska z 26 czerwca 1886), a potem 
obowiązków dziekana (sesja profesorska z 19 kwietnia 
1887).14 W okresie formacji seminaryjnej Ks. Szelążek 
wykazywał duże zdolności intelektualne i organizacyjne. 

                                                        
14 Zob. Księga Miesięcznych sesji przez Zgromadzenie 
Nauczycielskie Seminarium Płockiego miewanych sporządzona dn. 
8 września 1868 do 1893, ArDP bs., k. 55-56; zob. także: W. Kluz, 
Wytrwałość - Bp Adolf Piotr Szelążek Założyciel Zgromadzenia 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1987, s. 6; L: 
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12 października 1886 r. otrzymał w katedrze 
płockiej cztery mniejsze świecenia, a dwa lata potem - 26 
maja 1888 r. - święcenia kapłańskie. Prymicyjną Mszę św. 
odprawił w Węgrowie.15  

 
Pierwsza placówka  

(1888-1889) 
2 sierpnia 1888 r. Ks. A. P. Szelążek otrzymał 

nominację na wikariat w parafii św. Bartłomieja w Płocku, 
jedynej wówczas parafii na terenie miasta.16 W pracy 
kapłańskiej okazał się wzorowym i gorliwym 
duszpasterzem. Przede wszystkim wykazywał duże 
zdolności kaznodziejskie. W głoszonych naukach często 
nawiązywał do tekstów z Pisma św., nauczania Kościoła, 
pisarzy patrystycznych, literatury pięknej i przykładów z 
codziennego życia. Pracowitością i sumiennością w 
wypełnianiu powierzonych sobie obowiązków, 
starannym przygotowaniem się do kazań, pociągającą 
wymową jednał sobie parafian, zyskiwał szacunek 
przełożonych. W praktyce okazało się, że potrafił łączyć 
zainteresowania intelektualne z konkretną pracą 
duszpasterską. Potwierdzają to również świadectwa 
Płocczan, którzy podziwiali u niego umiejętność 

                                                                                                           
Popek, Bp Adolf Piotr Szelążek Pasterz diecezji łuckiej, Ład 8(1990) 
nr 9, s. 5. 
15 Zarówno święceń niższych jak i sakramentu kapłaństwa udzielał ks. 
bp Henryk Kossowski. Zob. także: Kronika kościelna, PKat 24(1886) 
nr 40, s. 636; [Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 583. 
16 Kronika kościelna, PKat 26(1888) nr 37, s. 583-584. 
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zespalania głębokiej pobożności z szeroką wiedzą i 
zdolnościami intelektualnymi.17 

Już jako młody kapłan dostrzegał duchowe 
ubóstwa człowieka, jego głęboką niemoc w porządku 
nadprzyrodzonym. Był przekonany, że to Bóg uświęca 
człowieka, a nie człowiek sam siebie, że ludzki wysiłek, 
choć konieczny jest tylko przygotowaniem do dzieła, 
którego Bóg zechce w nim dokonać. Potrzebę 
szczególnej pomocy Bożej można dostrzec w 
konspektach kazań i referatów, w których z ufnością i 
prostotą prosi o wstawiennictwo Maryi i świętych w 
konkretnych, przeżywanych sytuacjach.  

 
Formacja teologiczna w Petersburgu  

(1889-1893) 
Władza diecezjalna, widząc w młodym kapłanie 

niezwykłe zdolności i wybitne cnoty, wysłała go na studia 
do Akademii Duchownej w Petersburgu. 15 września 1889 
r. Ks. Szelążek rozpoczął naukę na uczelni, której rektorem 
był ks. Franciszek Albin Symon (1884-1897). Ks. rektor 
wiele uwagi poświęcał wychowaniu studentów w duchu 
narodowym i społecznym, rozbudzał studencki ruch 
naukowy. Organizował zjazdy absolwentów, na których 
omawiano problemy nauczania religii, oświaty wśród ludu 
i twórczości literackiej. 18 

                                                        
17 Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, MDŁ (1935) nr 12, s. 314; zob. 
także: Ks. B. Wyrobisz, J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup 
łucki. W dziesiątą rocznicę objęcia rządów, GK 43(1936) nr 1, s. 11. 
18 Zob. H. E. Wyczawski, Symon Franciszek Albin, [w:] SPTK, t. 4, 
red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 237-239; zob. B. Ussas, 
Akademia Duchowna. III Akademia Duchowna w Petersburgu, hasło 
w: EK, t. 1, Lublin 1973, kol. 214. 
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W atmosferze zaangażowania religijnego i 
patriotycznego Ks. Szelążek pogłębiał wiedzę teologiczną i 
prawniczą. W czasie studiów osiągał znakomite wyniki w 
nauce. Nawiązując do zdolności młodego teologa, 
niektórzy autorzy powoływali się na świadectwo ks. 
rektora, który w liście do ks. bpa Nowodworskiego napisał: 
Odsyłam Waszej Ekscelencji Ks. Szelążka, ale nie Szelążek 
to, jeno czysty dukacik.19 Na tę opinie zasłużył sobie młody 
student wytrwałą i systematyczną pracą. Rozprawy 
akademickie De primatu Romani Pontificis i De 
revelationibus s. Brigittae uznane zostały za prace dojrzałe 
naukowo, świadczące o gruntownej wiedzy teologicznej i 
dobrym opanowaniu metody. Cechą charakterystyczną 
jego dzieł była piękna forma, logiczna i wielostronna 
argumentacja. Na podstawie tych prac, 6 lipca 1893 r. 
otrzymał dyplom absolwenta Akademii oraz tytuł magistra 
świętej teologii z notą primus cum eximia laude.20  

 
Działalność w Płocku  

(1893-1904) 
Po zakończeniu roku akademickiego Ks. Szelążek 

powrócił do Płocka i został skierowany do pracy w 
Konsystorzu Generalnym, w którym od 1893 r. pełnił 
funkcję sekretarza. W tej pracy wykazał się 
wyjątkowymi zdolnościami urzędniczymi. Jego formacją 
                                                        
19 ***, Z okazji konsekracji J. E. Ks. Biskupa Sufragana Płockiego, 
art. cyt., s. 1. 
20 Zob. Kronika Kościelna, PKat 31(1893) nr 27, s. 329, 430; [Z.], 
Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 584; ***, Nowy Biskup Łucki J. E. 
Ks. A. Szelążek, art. cyt., s. 60; Nowy Ordynariusz, Kronika 
Diecezji Łucko-Żytomierskiej, 5(1925) nr 15, s. 11; Ks. B. 
Wyrobisz, J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup łucki. W dziesiątą 
rocznicę objęcia rządów, art. cyt., s. 11. 
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pisarską zajął się osobiście wybitny naukowiec i działacz 
– ks. bp Michał Nowodworski. Sam niesłychanie 
pracowity, uczył młodego kapłana wytężonej pracy, 
troski o dobro i prawa Kościoła. Zlecał mu do 
opracowania różne memoriały i referaty, sam je później 
poprawiając. W ten sposób zaznajomił go z 
całokształtem spraw kościelnych w diecezji i poza nią.21  

W 1896 r. Ks. Szelążek awansował na Regensa 
Konsystorza (1896-1904). Na tym stanowisku w 1903 r. 
opracował regulamin Ordinatio Consistorii Generalis 
Plocensis. W latach 1902-1907 pełnił funkcję sędziego 
surogata. Przez 8 lat był egzaminatorem prosynodalnym i 
cenzorem ksiąg (1902-1910). Od 1894 r. pracował w 
sądzie biskupim jako obrońca węzła małżeńskiego 
(1894-1896), notariusz (1897-1902) i asesor (1902-
1903). W tym czasie był administratorem parafii w 
Radzikowie (1897-1907), a następnie w Orszymowie 
(1907-1918) i z tych parafii pobierał beneficjum.  

Gorliwość duszpasterska Ks. A. P. Szelążka nie 
pozwalała mu ograniczyć się jedynie do sumiennego 
wypełniania zleconych obowiązków. Wkrótce po 
przyjeździe do Płocka rozpoczął działalność 
kaznodziejską. Od 3 grudnia 1893 r., w czasie większych 
uroczystości kościelnych i w niektóre niedziele, głosił 
kazania w Seminarium Duchownym, w kościele farnym 
św. Bartłomieja oraz w Katedrze płockiej. Przejawem 
troski o rozwój religijny inteligencji katolickiej były 
Nauki apologetyczne, głoszone w Katedrze płockiej od 
października 1898 r. – do połowy 1900 r. Konferencje te 

                                                        
21 Zob. Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 315; zob. 
także, [Z.], Nasz Pasterz - Jubilat, art. cyt., s. 584. 
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zostały wydane drukiem w Warszawie w 1901 r.22 Ks. 
Bp A. P. Szelążek miał wówczas 36 lat. 

W 1902 r. otrzymał godność szambelana 
papieskiego, a dwa lata później prałata domowego Jego 
Świątobliwości Benedykta XV. Odznaczony też został 
orderem św. Anny. W tym samym roku Bp Jerzy 
Szembek mianował go kanonikiem Kapituły Katedralnej 
Płockiej. Z gremium tym był potem związany do 1925 r. 
Posiadał w niej kolejno tzw. kanonię bez tytułu (1902-
1908), kanonię teologa (1908-1909), kanonię kustosza 
(1909-1914), kanonię kantora (1914-1922) i prałaturę 
dziekana (1922-1925).23  

Od 1893 r. Ks. Szelążek był związany z 
Seminarium Duchownym w Płocku. Początkowo pełnił 
obowiązki ojca duchownego, a w 1894 r. został 
mianowany przez biskupa Nowodworskiego wykładowcą 
prawa kanonicznego. Ponadto w płockiej Alma Mater 
wykładał ascetykę, filozofię, język łaciński i wymowę 
ogólną na kursie przygotowawczym. O tym, że w pracy 
dydaktycznej kierował się względami nadprzyrodzonymi 
świadczy ofiarowywanie swych prac Panu Bogu i 
świętym.24  
                                                        
22 Zob. A. P. Szelążek, Nauki apologetyczne, Warszawa 1901; zob. 
także: A. Redmer, Demonstratio religiosa, christiana et catholica w 
Naukach apologetycznych Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), 
Lublin 1992 mpsBKUL. 
23 Zob. Catalogus ecclesiarum 1903-1925; zob. także: W. Góralski, 
Skład osobowy kapituły płockiej w okresie rządów diecezją 
arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, [w:] Arcybiskup 
Antoni Julian Nowowiejski /1908-1941/. W pięćdziesiątą rocznicę 
męczeńskiej śmierci, red. A. Suski, W. Góralski, T. Żebrowski, 
Płock 1991, s. 203.  
24 Zob. Liber sessionum ab anno 1893, ArDP bs., k. 3 i n; Księga 
Wyników egzaminów alumnów Seminarium Duchownego w Płocku 
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Petersburg II  
(1904-1907) 

Po wyjeździe do Petersburga bpa Jerzego 
Szembeka (18 kwietnia 1904), Płock opuścił również 
Adolf Piotr Szelążek. Został delegowany przez 
Katedralną Kapitułę Płocką na jednego z czterech 
asesorów Rzymsko-Katolickiego Kolegium Duchownego 
w Petersburgu.25 Funkcję tę pełnił od 20 kwietnia 1904 r. 
do 8 czerwca 1907 r.26 Wiązało się to między innymi z 
koniecznością uczestnictwa w posiedzeniach 
odbywających się co tydzień w obecności prokuratora 
rządowego. Zazwyczaj omawiane były sprawy urzędowe. 
Z natury aktywny Ks. A. P. Szelążek nadal prowadził 
działalność dydaktyczną. Abp Jerzy Szembek zlecił mu 
wykłady w Mohylewskim Seminarium Metropolitalnym 
z siedzibą w Petersburgu. W uczelni tej Ks. Szelążek 
nauczał prawa kanonicznego, filozofii, ze szczególnym 
uwzględnieniem psychologii eksperymentalnej, ekonomii 
politycznej, teologii pastoralnej, ascetyki, historii, 
literatury polskiej, języka łacińskiego i francuskiego.27 
Właśnie w Seminarium Mohylewskim Ks. Szelążek 
zapoznał się z alumnem - Ignacym Świrskim, 
późniejszym biskupem siedleckim, z którym połączyły 

                                                                                                           
z lat 1878-1908, księga cyt., k. 103 i n.; zob. także: A. P. Szelążek, 
Autobiografia, rps cyt., s. 1; Konspekty wykładów prawa 
kanonicznego (Płock – Petersburg), ArST sygn. E/II-h. 
25 Zob. A. Petrani, Kolegium Duchowne w Petersburgu, Lublin 
1950; zob. także: [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
26 Zob., Liber sessionum ab anno 1893, ArDP bs, k. 29-37. 
27 Zob. A. P. Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s. 1; zob. także: 
Konspekty wykładów prawa kanonicznego (Płock – Petersburg); H. 
Seweryniak, A. Redmer, Życie i działalność Bpa Adolfa Piotra 
Szelążka, MPP 77 (1992) nr 6, s. 375. 
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go więzy szczerej przyjaźni i wzajemnej pomocy. 
Wspaniałe świadectwo o dobroci jego serca, ks. bp I. 
Świrski daje w jednym z późniejszych listów: Gdybym 
Ekscelencji nie znał, to bym pomyślał, że oddając siebie 
samego do mej dyspozycji w charakterze sługi - tylko 
żartuje ze mnie. Ale ponieważ znam Waszą Ekscelencję - 
więc wiem, że to nie żart i dlatego czuję się po prostu 
zmiażdżonym tą wielkością ducha i serca. Po głębszej 
refleksji przyszedłem do przekonania, że nie powinienem 
wcale się dziwić, gdyż Ekscelencja był zawsze sługą 
wszystkich i moim też. Kiedykolwiek i w jakiejkolwiek 
potrzebie zwracałem się do Niego, zawsze Go miałem na 
moje usługi.28 Wasza Ekscelencja naturalnie nie zdaje 
sobie sprawy z tego, jak dużo zaważył na moim życiu. 
Teraz kiedy rzucam wzrok wstecz, aż hen do czasów 
petersburskich śmiało mogę powiedzieć, że kierunek i 
kształt mojemu życiu nadał Wasza Ekscelencja. Za to 
wszystko proszę jeszcze raz przyjąć gorące 
podziękowanie.29 

Petersburscy alumni, uczestniczący w zajęciach 
prowadzonych przez Ks. Szelążka wyznawali, że piękne 
w formie wykłady na początku wydawały im się zbyt 
trudne, dostosowane bardziej dla Akademii niż dla 
seminarium. Z czasem, gdy nauczyli się je rozumieć, 
zmieniali zdanie. W tym okresie większa liczba 
alumnów, po ukończeniu Seminarium, zaczęła wyjeżdżać 
na studia do Rzymu i do Innsbrucka. Według świadectwa 
jednego z absolwentów, należało to dużej mierze 

                                                        
28 Bp I. Świrski, List do Ks. Bpa A. P. Szelążka, 14 III 1947, AST 
sygn. E/IV c, s. 1. 
29 Bp I. Świrski, List do Biskupa Szelążka, 15.VII.1946, AST sygn. 
E/IV c, s. 1. 
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przypisać fascynacji wiedzą, jaką rozbudził w nich Ks. 
prał. Szelążek.30  

W stolicy carów dojrzewała też jego postawa 
polityczna i dyplomatyczna oraz odpowiedzialność za 
losy Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Będąc 
świadkiem wydarzeń rewolucyjnych w Rosji w 1905 r. 
(krwawa niedziela w Petersburgu), zdawał sobie sprawę 
z kryzysu ówczesnej monarchii. W tym czasie 
współpracował z abp. Szembekiem, pomagając w 
zbieraniu materiałów do przygotowania Ukazów 
Tolerancyjnych oraz uczestniczył w tajnych 
Konferencjach Episkopatu Polski z delegacją rządu 
rosyjskiego. Przy jego aktywnej współpracy opracowano 
memoriał o stanie Kościoła katolickiego w Rosji. Pismo 
to, złożone rządowi carskiemu i poparte odręcznym 
listem papieża Piusa X do cara Mikołaja II, stało się 
podstawą ogłoszenia w dniu 30 kwietnia 1905 r. Ukazu 
Tolerancyjnego.31 Ks. dr Brunon Wyrobisz z podziwem 
pisał o apostolskim zapale Ks. A. P. Szelążka: Ci, którzy 
znają bliżej niezmordowaną jego działalność w b. 
zaborze rosyjskim, wiedzą i rozumieją dobrze, z ilu 

                                                        
30 Zob. [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
31 Zob. ***, Najwyższy ukaz imienny do Senatu rządzącego o 
utwierdzeniu zasady tolerancji, PKat, 43 (1905) nr 18, s. 265-267; A. 
P. Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s. 1; zob. także H. Seweryniak, 
A. Redmer, Życie i działalność bpa Adolfa Piotra Szelążka, art. cyt., 
s. 375; [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584; A. P. Szelążek, 
Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 202; F. 
Sznarbachowski, Biskup Łucki J. E. Ks. A. P. Szelążek, w: Początek 
i dzieje Rzymsko Katolickiej Diecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie 
Łuckiej w zarysie, Warszawa 1926, s. 304. 
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trudnościami walczyć musiał, tak często krępowany za 
zbytek zapału i miłości Kościoła.32 

 
Praca w Seminarium płockim  

(1907-1918) 
Po powrocie do Płocka w 1907 r., Ks. Szelążek 

zaczął ponownie wykładać w seminarium prawo 
kanoniczne, filozofię, socjologię, ascetykę, i ekonomię 
polityczną (od 1909 r.) W pracy dydaktycznej oceniany 
był jako wybitny erudyta, elokwentny wykładowca, 
potrafiący wywołać duże zainteresowanie i niemal 
oczarowanie słuchaczy. 50 minutowe, starannie 
przygotowane wykłady prowadził na wysokim poziomie 
naukowym.33 Zachwycał słuchaczy swymi wykładami, w 
czasie których sypały się cytaty w rozmaitych językach - 
francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, a nawet w 
tak mało znanym wówczas języku angielskim.34 
Potwierdzają to również zachowane konspekty z 
wykładów Ks. Szelążka, których tekst główny i 

                                                        
32 Ks. B. Wyrobisz, J. E. Ksiądz Dr Adolf Szelążek, biskup łucki. W 
dziesiątą rocznicę objęcia rządów, art. cyt., s. 12. 
33 Por. W. Góralski, Szelążek Adolf, Polscy kanoniści (wiek XIX i 
XX) red. J. R. Bar, cz. 2, Warszawa 1981, s. 202. Por., Liber 
sesionum, k. 37-41; Nowiny z seminarium, MPP 2(1907) nr 9, s. 
245; A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX 
wieku, Lublin 1961, s. 120; M. Grzybowski, Stan diecezji płockiej 
na podstawie relacji ad limina bpa Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego z 1910, SP 7(1979), s. 215; A. P. Szelążek, 
Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 202; A. Fajęcki, Szelążek 
Adolf, Podręczna Encyklopedia Kościelna, Suplement, t. 1-44, 
Warszawa 1904 – 1916, s. LXVIII - LXIX. 
34 A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX 
wieku, dz. cyt., s. 130-131.  
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marginesy są wypełnione cytatami różnych autorów.35 
Według świadectwa ks. prał. Iwickiego - jednego z 
alumnów Płockiego Seminarium: głęboka wiedza i 
świetne wykłady, (...) w których przebijało się gorące 
umiłowanie spraw Kościoła (...), potrafiły słuchaczy tak 
zahartować, że w obronie tych praw (...) wielu uczniów  
(...) śmierć i więzienie poniosło w Rosji, a reszta 
nieugięcie (...) trwa na posterunku.36 Ks. Szelążek nie 
tylko przekazywał słuchaczom znajomość prawa, lecz 
umiał zaszczepić w ich sercach miłość i poszanowanie dla 
prawa w życiu codziennym. Według ks. A. Jagłowskiego 
przyczyną jego sukcesów pedagogicznych był wpływ 
wychowawczy bogaty w autorytet, pouczenie i własny 
przykład.37  

Oprócz wrodzonych i rozwijanych zdolności 
szczególnie ważną cechą osobowości Ks. A. P. Szelążka 
była jego pracowitość. Znane było w Płocku światło w 
jego oknie, niegasnące czasami aż do świtu. Wspomniana 
cnota po wielu latach przekształciła się w trwałą 
zdolność aktywnego działania niezależnie od warunków 
zewnętrznych, czyli w wytrwałość.38 

Od 11 stycznia 1909 r. do 1918 r. Ks. A. P. 
Szelążek pełnił funkcję Rektora (Regensa) Płockiego 
Seminarium Duchownego. Wcześniej zwiedził ośrodki 
                                                        
35 Zob. A. P. Szelążek, Konspekty wykładów z prawa kanonicznego, 
ArST sygn. E/II-h. 
36 W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w 
Łucku odbytego w dniach 30.VIII - 1.IX.1927, MDŁ 2(1927) nr 9, s. 
662. 
37 Ks. A. Jagłowski, Przemówienie na nabożeństwie żałobnym w XX 
rocznicę śmierci, Toruń, 9 lutego 1970, Terezjanki – biuletyn 
5(1990) nr 9, s. 19.  
38 Zob. Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 316-317. 



 

 

22 

naukowe w Niemczech i Francji, aby móc jeszcze 
bardziej unowocześnić i wzmocnić działalność 
powierzonego mu zakładu naukowo - wychowawczego. 
Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem Instytutu Wundta 
w Lipsku, zainicjował utworzenie Instytutu Psychologii 
Eksperymentalnej w Płockim Seminarium Duchownym. 
Powyższa inicjatywa była realizacją życzenia papieża 
Piusa X o wprowadzeniu w seminariach studium nauk 
przyrodniczych. Dzięki wzrastającemu poziomowi 
naukowemu, bp A. Nowowiejski wyjednał u papieża 
Piusa X przywilej nadawania bakalaureatu teologii 
wyróżniającym się alumnom.39  

Rektor Szelążek nie koncentrował się jedynie na 
formacji intelektualnej alumnów. Ogromny nacisk kładł 
na łączenie zdobywanej wiedzy z odpowiednią formacją 
duchową wychowanków. W przygotowanym przez niego 
formularzu wakacyjnym dla kleryków, na pierwszych 
miejscach znalazły się pytania skierowane do 
proboszczów: o gorliwość i religijność alumnów. 
Dopiero na 21 miejscu umieszczone zostało pytanie: Czy 
i jaki czas poświęcił nauce oraz Czy nie okazywał 
specjalnych zdolności do duszpasterstwa?40 W mowie z 
okazji 200 jubileuszu płockiej uczelni Ks. Szelążek jasno 

                                                        
39 Zob. S. Bońkowski, M. Grzybowski, M. Paciuszkiewicz, T. 
Żebrowski, Arcybiskup Antoni J. Nowowiejski (1858-1941) [w:] W 
nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, Warszawa 1969, s. 368; zob. 
także: [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 585; F. 
Sznarbachowski, Biskup Łucki J. E. Ks. A. P. Szelążek, dz. cyt., s. 
304; Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 316-317; A. P. 
Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 202; Kalendarium 
życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-
1941, opr. M. M. Grzybowski, Płock 1992, s. 25. 
40 F. Kacprzycki, Seminarium Płockie, s. 228-229.  
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przedstawił swoje poglądy na temat stosunku wiary i 
nauki: Wszystko, co zdobywa umysł ludzki, witamy jako 
nowe promienie światła. Nie godzimy się tylko na 
zacieśnianie widnokręgu intelektualnego, które każe nic 
nie wiedzieć o zagadnieniach, stanowiących najwyższy 
interes człowieka. Godzić się nie możemy na 
pozostawienie bez odpowiedzi tych zagadnień, 
streszczonych w kilku wyrazach: skąd człowiek, dokąd 
dąży, jakimi drogami; skoro umysł ludzki własnymi 
siłami nie jest zdolny dać dostatecznej na nie odpowiedzi, 
znajdujemy ją w nieomylnych wskazaniach wiary, bo bez 
niej człowiek pełni życia rozwinąć nie może.41  

Ks. Regens troszczył się również o warunki życia 
seminarzystów. W czasie kryzysu ekonomicznego, 
poszukując sióstr do pracy, z pokorą pisał: Raczy 
Najczcigodniejsza matka darować mi, że ośmielam się 
tak liberalnie stosować zasadę: kołacz w nadziei, że dla 
mej, choćby natarczywości – ożywionej miłością 
Kościoła – Najczcigodniejsza Matka przychyli się do mej 
prośby.42 

Zasługą Ks. Szelążka jako rektora była 
reorganizacja seminarium, polegająca na oddzieleniu 
Seminarium Większego od Mniejszego, z którego 
powstało Liceum Diecezjalne. Nowy, dwupiętrowy 
gmach, według projektu architekta Oskara Sosnowskiego 
został utrzymany w stylu neorenesansowym. Powstawał 
w bardzo trudnych warunkach, ponieważ w pierwszym 

                                                        
41 A. P. Szelążek, Mowa regensa seminarium płockiego podczas 
jubileuszu tegoż seminarium w dniu 10.V.1910, MPP 5(1910) nr 7, 
s. 176. 
42 A. P. Szelążek, List do M. Wizytatorki, Płock, 12 października 
1909, ArST sygn. E/IV-g/5, s. 2.  
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roku budowy rozpoczęła się wojna. Pomimo to gmach 
został wykończony w 1916 r. Liceum oparte na 
programie gimnazjów państwowych typu 
humanistycznego, oprócz sal wykładowych i pokoi 
sypialnych, posiadało kaplicę, salę gier i zabaw, gabinet 
przyrodniczy, obserwatorium astronomiczne, szpital 
szkolny, rozmównicę i kilka mieszkań dla profesorów. 
Uroczyste poświęcenie i otwarcie gmachu Niższego 
Seminarium Duchownego w Płocku nastąpiło 27 
września 1916 r. W latach 1916-1918 Ks. Szelążek był 
pierwszym dyrektorem nowej szkoły, ponieważ 
obowiązki te pełnili wówczas rektorzy Seminarium 
Duchownego w Płocku.43 Wyrazem osobistej pobożności 
maryjnej Ks. rektora było umieszczenie w ogrodzie 
seminaryjnym figury Matki Bożej. O związku 
uczuciowym z Maryją świadczy fakt, że w pierwszym 
liście, napisanym po wyjściu z więzienia sowieckiego do 
ks. S. Figielskiego, z troską pyta: Mój najdroższy, napisz, 
czy w ogrodzie seminaryjnym uchowała się, czy stoi 
figura Matki Boskiej, którą ja postawiłem ?44  

Niezwykłe przymioty umysłu i serca nie 
przeszkadzały mu odznaczać się prostotą, pokorą i 
głęboką pobożnością. Naoczni świadkowie opowiadają, 
że podczas 40 godzinnego nabożeństwa w Katedrze 

                                                        
43 Zob. S. Bońkowski, Dzieje zewnętrzne Seminarium Duchownego 
Niższego w Płocku (19160-1939), RTK 22(1975), z. 4, s. 79-87; 
[Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 585. 
44 A. P. Szelążek, List do ks. Stanisława Figielskiego z 17.IX.1946, 
w: M. M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek , biskup Łucki w 45 
rocznicę śmierci (1950-1995), SPł 24(1996), s. 191-193. 
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płockiej, przychodził, klękał na posadzce i żarliwie się 
modlił.45  

 
Działalność charytatywna i społeczna 
Ks. A. P. Szelążek był wybitnym człowiekiem o 

nieprzeciętnych cechach i zaletach charakteru, o 
rozległych zainteresowaniach religijnych, społecznych i 
narodowych, ale przede wszystkim był to człowiek 
dobroci. Marcin Kasprzak późniejszy rektor Akademii 
Medycznej w Warszawie tak o nim pisze: Księdza 
Szelążka poznałem w roku 1901. Miałem wtedy 13 lat. 
Mieszkałem z nim razem, a raczej mieszkałem u niego 
przez 3 lata. Życie Ksiądz Szelążek prowadził bardzo 
skromne (...) W tajniki życia wprowadzał mnie bardzo 
powoli, czasem mówił: o tym dowiesz się później. 
Sprawdzał codziennie moje przygotowanie się do lekcji. 
W tej dziedzinie był bezwzględny. Dużo mu zawdzięczam 
i mile wspominam.46  

Poza zajęciami obowiązkowymi w Seminarium, 
Ks. Szelążek wiele czasu poświęcał na działalność 
społeczno - charytatywną, aktywnie uczestniczył w życiu 
politycznym miasta i kraju. Dostrzegając zagrożenia 
                                                        
45 Kobyłecki S., Biografia Ks. Bpa A. P. Szelążka, Rychnowo, 
17.IV.1969, ArST sygn. E/V-a, s. 2. Podobne świadectwo daje s. 
Dominika Wojczal: Nawiedzających kościół, uderzał widok kapłana, 
który zatopiony w modlitwie, klęczał długie godziny na posadzce 
obok filaru. Tenże, Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, Rychnowo, 1.VIII.1961, ArST sygn. H/III-a, s. 
14. 
46 Marcin Kasprzak, Wspomnienia o Ks. Bp. A. P. Szelążku, cyt. za: 
s. Sabina Gumkowska, Montaż słowno-muzyczny z okazji 
uroczystej Mszy dziękczynnej za papieskie zatwierdzenie 
Zgromadzenia oraz profesji wieczystej sióstr, Podkowa Leśna 1993, 
ArST sygn. B/VII-c, s. 2. 
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wiążące się z emigracją, zaczął zbierać materiały 
ankietowe dotyczące tego zagadnienia, a następnie 
publikował je na łamach Miesięcznika Pasterskiego 
Płockiego.47 Z jego obserwacji wynikało, że na początku 
XX wieku przyczyną poszukiwania pracy poza granicami 
Królestwa Polskiego, głownie na Śląsku, w Prusach 
(praca sezonowa), w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej oraz w Argentynie (praca stała) była stagnacja 
w zakresie życia gospodarczego.48 W związku z 
masowością tego zjawiska apelował do duszpasterzy, aby 
korzystali ze skutecznych środków, wskazanych przez 
władzę diecezjalną lub branych z własnego 
doświadczenia i odpowiednio przygotowali parafian do 
życia na emigracji. Idąc za wskazaniami prof. Leopolda 
Caro z Krakowa, zalecał środki pomocy w zakresie 
poradnictwa pracy i opieki nad uchodźcami. Między 
innymi zachęcał do objęcia tych osób opieką duchową. 
Sugerował konieczność podzielenia pracy 
duszpasterskiej na trzy zasadnicze etapy: 1) Czas 
poprzedzający wyjazd na roboty. 2) Pobyt na obczyźnie. 
3) Okres bezrobocia zimowego po powrocie do kraju. W 
kontekście troski duszpasterskiej ukazywał potrzebę 
posiadania przez proboszczów adresów swoich parafian i 
utrzymywania z nimi stałej korespondencji. 
Problematykę dotyczącą emigrantów zgłębiał na 
konferencji w Dreźnie, w czasie której rozpatrywano 
kwestię opieki nad robotnikami emigrującymi do 

                                                        
47 Por. A. P. Szelążek, Wychodźstwo i obieżysastwo (sic!) polskie z 
uwzględnieniem ankiety diecezjalnej płockiej, MPP 3(1908) nr 11, s. 
287-295; nr 12, s. 321-324. 
48 Zob. M. Chudzyński, Dzieje miasta w latach 1865-1918, [w:] 
dzieje Płocka, red. A. Gieysztor, Płock 1973, s. 335 i n. 
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Niemiec. Z jego inicjatywy, ks. bp A. J. Nowowiejski w 
1911 r. powołał w Płocku Towarzystwo Opieki nad 
Wychodźcami, które funkcjonowało do 1914 r.49  

Działalność charytatywna Ks. Szelążka związana 
była również z założonym w 1880 r. Płockim 
Towarzystwem Dobroczynności. Będąc członkiem, a 
następnie prezesem tej organizacji (1909-1918) 
doprowadził do zorganizowania dla chłopców Sal Pracy 
św. Józefa z dwoma oddziałami: krawieckim i 
stolarskim. Uczyło się w nich rzemiosła około 30 
chłopców, mieszkających w internacie Towarzystwa 
Dobroczynności i pozostających pod opieką dwóch 
Sióstr Szarytek. Z powodów finansowych warsztaty 
rzemieślnicze zawieszono na czas wojny, nieprzerwanie 
funkcjonowała natomiast Szkoła Początkowa (1912 r.) 
oraz przytułek dla 40 osób w podeszłym wieku i 
kilkudziesięciu dzieci. O kłopotach związanych z 
prowadzeniem dzieł miłosierdzia Ks. Szelążek pisze: Od 
dawna pragnąłem przenieść Ochronę dziewcząt, 
mieszczącą się obecnie w przytułku starców w ciemnym 
domu, do innego, wygodniejszego lokalu.50 W celu 
poprawy sytuacji materialnej prowadzonych instytucji 
organizował kwesty na terenie Płocka, a w okresie I 

                                                        
49 Zob. J. Kulikowska, Emigracja i duszpasterstwo wychodźców z 
Królestwa Polskiego do roku 1914 (w świetle urzędowych publikacji 
kościelnych), Warszawa 1986, mpsBUSW, s. 50, 56, 74, 82, 128 i n.; 
S. Gajewski, Diecezja płocka w latach 1864-1914, StPł 3 (1975), s. 
318; A. P. Szelążek, Konferencja drezdeńska Caritas Verbandu dn. 
25-28.IX.1911, w sprawie organizacji opieki nad robotnikami 
imigrującymi do Niemiec, MPP 6(1911) nr 11, s. 335-349; nr 12, s. 
369-383; Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317-318. 
50 A. P. Szelążek, List do M. Wizytatorki, Płock, 3.VIII.1916, ArST, 
sygn. E/IV-g/5, s. 1. 
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wojny światowej niejednokrotnie apelował do 
mieszkańców miasta o pomoc materialną dla dzieci 
przebywających w ochronkach, których liczba ciągle 
wzrastała. Jego działalność charytatywna okazała się 
szczególnie cenna podczas ciężkich lat okupacji 
niemieckiej.51  

Niemniej skuteczną była działalność Ks. A. P. 
Szelążka w Stowarzyszeniu Robotników 
Chrześcijańskich, założonym 10 marca 1907 r. w Płocku. 
W ramach spotkań wygłaszał odczyty i pogawędki.52  

Najbardziej jednak w wymiarze aktywności 
społecznej zapisał się w dziejach miasta i diecezji jako 
założyciel Związku Katolickiego. Organizacja ta została 
zatwierdzona 20 marca 1907 r. przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i polecana przez Biskupów całego 
Królestwa jako główny ośrodek pracy społecznej 
duchowieństwa. 22 kwietnia 1908 r. Ks. A. P. Szelążek 
został wybrany wiceprezesem Diecezjalnego Zarządu 
Związku Katolickiego, a 27 lutego 1912 r. w uznaniu 
jego dotychczasowych zasług powołano go na członka 
Komitetu Centralnego tejże organizacji. W tym samym 
                                                        
51 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Wizytatorki, Płock, 5.IX.1915,  
ArST sygn. E/IV-g/5, s. 2; zob. także: tenże, List do M. Wizytatorki, 
list cyt. z dn. 3.VIII.1916, s. 1-2; tenże, Na chleb dla dzieci w 
Ochronkach Płockiego Towarzystwa Dobroczynności, KPł 2(1916) 
nr 240, s. 3; tenże, Autobiografia, rps cyt., s. 1; List do s. Augustyny 
Sikorskiej, Płock, 5 stycznia 1911, ArST E/IV-g/5, s. 1; ***, 
Sprawozdanie Płockiego Towarzystwa Dobroczynności, Płock 1914, 
s. 4-6; A. Fajęcki, Szelążek Adolf, art. cyt., s. LXIX; Ks. A. 
Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317-318. 
52 Zob. ***, Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. A. Szelążek, art. cyt., s. 
61; zob. także: S. Gajewski, Diecezja płocka, art. cyt., s. 319; Ks. M. 
M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki. W 45 rocznicę 
śmierci (1950-1995), art. cyt., s. 188. 
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roku wysunięto jego kandydaturę do Dumy Państwowej, 
ale w wyborach został pokonany przez kandydatów 
endecji. W 1916 r., wraz z ks. Józefem Michalakiem, 
został członkiem Zarządu Okręgowego Macierzy 
Szkolnej w Płocku, następnie wszedł w skład zarządu 
Rady Szkolnej Guberni Płockiej. Z jego inicjatywy na 
terenie miasta utworzono dwie szkoły elementarne: jedną 
przy Związku Katolickim, a drugą przy salach Pracy św. 
Józefa. Ks. Szelążek był również członkiem Rady 
Opiekuńczej i prezesem patronatu nad Więźniami.53 

Społeczne zaangażowanie duszpasterza władze 
państwowe dostrzegły z dużym opóźnieniem. W 
monitorze Polski w 1923 r. ukazała się zwięzła 
informacja: Na wniosek Rady Ministrów i stosownie do 
ustawy z dn. 4.II.1921 r. (Dz.U.R.P. nr 24, poz. 137 oraz 
ustawy z dn. 28 kwietnia 1922 Dz.U.R.P. nr 31, poz. 255) 
– nadaję księdzu biskupowi Adolfowi Szelążkowi, w 
uznaniu zasług, położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej 
na polu działalności pedagogiczno-społecznej, odznaki 
Kawalera Krzyża Komandorskiego orderu „Odrodzenia 
Polski”. Prezydent Rzeczypospolitej (-) S. 
Wojciechowski, Prezes rady Ministrów (-) Sikorski, 
Warszawa, dn. 2 maja 1923.54 

                                                        
53 Zob. ***, Z okazji konsekracji J. E. Ks. Biskupa Sufragana 
Płockiego, art. cyt., s. 2; zob. także: F. Sznarbachowski, Biskup 
Łucki J. E. Ks. A. P. Szelążek, art. cyt., s. 304; M. Macieszyna, 
Pamiętnik Płocczanki, opr. A. M. Stogowska, Płock 1996, s. 82; 
Nowiny, MPP 7(1912) nr 3, s. 94; ***, Z okazji konsekracji J. E. Ks. 
Biskupa Sufragana Płockiego, art. cyt., s. 2; S. Gajewski, Społeczna 
działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905-1914, 
Lublin 1990, s. 78, przyp. 27. 
54 Monitor Polski, 6(1923) nr 100, s. 13. 
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Prowadzona przez Ks. Szelążka działalność 
dobroczynna odkrywa prawdziwe zalety jego serca. 
Miłosierdzie względem opuszczonych, doświadczonych 
przez los lub dotkniętych chorobą stanowi bowiem jeden 
z podstawowych rysów jego charakteru.55 

 
Stosunek do mariawityzmu 

Złożonym problemem duszpasterskim na terenie 
diecezji płockiej i w Królestwie Polskim był 
mariawityzm. W początkowym okresie ruch ten 
inspirowany był pragnieniem odnowy religijnej i 
moralnej w oparciu o regułę św. Franciszka z Asyżu. 
Włączyło się do niego kilku kapłanów diecezji płockiej, 
w tym również niektórzy przyjaciele Ks. Szelążka. W 
lipcu 1897 r. duchowni mariawiccy zamieszkali w 
różnych rejonach diecezji. Mieszkańcy czterech parafii 
wraz z duszpasterzami zerwali kontakt z władzą 
diecezjalną. W tej sytuacji niektórzy księża mariawiccy, 
pragnąc zachować jedność z Kościołem katolickim, 
wycofali się z tego ruchu.56  

Młody kapłan znał różne opinie biskupów 
polskich na ten temat. Na kwestię nowego wyznania 
patrzył z perspektywy oficjalnej nauki Kościoła, zawartej 
w dekrecie Kongregacji Świętego Oficjum (4 września 
1904 r.) oraz encyklice papieża Piusa X Tribus circiter 
adhinc annis (5 kwietnia 1906 r.), które spowodowały 
rozejście się dróg wspólnoty mariawickiej i katolickiej. 
                                                        
55 Zob. Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317-318.  
56 Zob. A. Barmarcin [Aleksander Zaremba], Kacerska sekta 
mankietników, jej początek i odstępstwo, Warszawa 1906, s. 43; 
zob. także: S. Gajewski, Diecezja płocka, art. cyt., s. 330; Ks. Ryttl 
L., Raport do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Warszawa, 24.I.1923,  ArST sygn. E-IX, s. 1. 
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Nie mógł więc pozostać obojętny na sytuację, w której 
dochodziło do zaburzeń. W przeciwieństwie do wielu 
księży diecezji płockiej Ks. Szelążek koncentrował się 
przede wszystkim na aspektach doktrynalnych nowego 
ruchu. W artykule poświeconym tej problematyce, 
poddał krytyce dogmatyczną i etyczną treść listu 
pasterskiego O. Jana Marii Michała, Biskupa 
Mariawitów. W powyższej pracy, choć prezentował 
wysoki profesjonalizm teologiczny, nie ustrzegł się 
polemicznej jednostronności i koncentracji na faktach 
negatywnych.57  

Wydaje się, że późniejsza, konsekwentnie 
utrzymywana przez Ks. A. P. Szelążka, negatywna ocena 
wyznania mariawickiego wynikała z umiłowania 
Kościoła i troski o jedność, której wyraźnie nie sprzyjał 
rozwój powyższej idei. Jego osąd był również 
zabarwiony osobistym bólem, spowodowanym 
świadomością utraty przyjaciół, którzy zdecydowali się 
na odejście z Kościoła katolickiego. Ponadto duży wpływ 
na tę ocenę mogły mieć akta ks. Ludwika Ryttla 
(administratora nowopowstałego Polsko-katolickiego 
Kościoła) skierowane do Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. O znajomości tych akt 
świadczy nie tylko pełniona wówczas przez niego 
funkcja w MWRiOP, ale i ręczny dopisek: kopia, dla 
poufnej, osobistej wiadomości. Z załączonych aneksów 
wynika, że wiele osób należących do kościoła 
mariawitów przeżywało rzeczywiste dramaty, związane z 

                                                        
57 Zob. A. P. Szelążek, Nowy dokument publicznej nauki i 
stanowiska mariawitów. List pasterski O. Jana Marii Michała, 
Biskupa Mariawitów pod względem dogmatycznym i etycznym, 
MPP 5(1910) nr 2, s. 29-44.  
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utratą wiary, podstawowych zasad moralnych i 
powołania zakonnego.58 

 
Obrona praw Kościoła  

(1916-1918), 
Wybuch I wojny światowej zastał Ks. Szelążka za 

granicą, ale wkrótce po powrocie do kraju poświęcił się 
on z wielkim zaangażowaniem dziełu reorganizacji 
Kościoła katolickiego w odradzającym się państwie 
Polskim. Od 1916 r. brał udział w posiedzeniach i 
pracach Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej 
jako konsultor bpa Nowowiejskiego. W czasie sesji 
zlecano mu różne odpowiedzialne prace, między innymi 
przygotowanie wykazu dóbr zajętych przez carat po 
upadku powstania styczniowego, oszacowanie szkód 
wyrządzonych poszczególnym kościołom w czasie 
działań wojennych, przygotowanie materiałów 
dotyczących funduszów kościelnych pozostających w 
administracji rosyjskich rządów gubernialnych.59 W 
kręgach kościelnych uchodził za osobę bardzo pracowitą, 
o szerokich horyzontach myślowych. Aktywny tryb życia 
i działania gorliwego kapłana został zakłócony w 

                                                        
58 Zob. Ks. Ryttl L., Raport do Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego, raport cyt. z dn. 24 stycznia 1923, s. 1-5. 
59 Zob. Hospes [A. J. Nowowiejski], Konferencje Episkopatu 
Prowincji warszawskiej 1906 –1918. Kartka z dziejów Kościoła 
Polskiego, AK 13 (1927) t. 20, z. 7, s. 115, 124; zob. także: Protokół 
konferencji biskupów prowincji warszawskiej odbytej w dn. 12-13 I 
1916 r., [w:] Protokoły konferencji i zjazdów biskupów 1915-1930, 
ArDL sygn. Rep. 61, I, 1. H. Karbowiak, Wkład abpa Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego w prace konferencji biskupów polskich w 
latach 1906-1939, [w:] Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, s. 
243; Z Płocka, MPP 9(1914) nr 10, s. 306. 
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czerwcu 1917 r., kiedy przeciążony licznymi 
obowiązkami oraz zmartwieniami, niespodziewanie 
zachorował. Lekarze zalecili mu natychmiastowy 
odpoczynek. Nie mógł nawet uczestniczyć w 
zakończeniu roku akademickiego w Seminarium. 
Choroba nie trwała jednak długo, a pobyt w domu 
rodzinnym został wykorzystany na opracowanie 
zleconych mu zadań. W środowisku płockim pojawiły się 
niepokojące opinie na temat stanu zdrowia Ks. kan. 
Szelążka, nie wzbudziły one jednak obaw i niepewności 
wśród pasterzy Kościoła. Na sesji Episkopatu Polski 11-
12 grudnia 1917 r. nie tylko podziękowano mu za 
dotychczasową pracę, ale podjęto decyzję o wysunięciu 
jego kandydatury na stanowisko Naczelnika Wydziału 
Kościoła Katolickiego w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Propozycja 
została przyjęta i w marcu 1918 roku Ks. Szelążek 
opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie, w Alejach Róż 
6/4.60  
 

Sufragan płocki  
(1918-1925) 

Wraz z odzyskaniem niepodległości Polski 
Stolica Apostolska mogła dokonać koniecznych zmian 
personalnych na terenie poszczególnych diecezji. 29 
lipca 1918 r. papież Benedykt XV, doceniając 
zaangażowanie Ks. Szelążka w pracy na rzecz Kościoła, 
mianował go biskupem tytularnym Barki i sufraganem 
płockim.61 Biskup nominat przyjął sakrę biskupią z rąk 
                                                        
60 Zob. Pamiętnik Płocczanki, dz. cyt., s. 82. 
61 Zob. Benedykt XV, Bulla prekonizacyjna, 29 lipca 1918 r., ArST 
sygn. E/I-d/1, d/2. Ks. Szelążek otrzymał godność bpa tytularnego 
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ks. bpa A. Nowowiejskiego. Współkonsekratorami byli 
biskupi z Włocławka – ks. bp Włodzimierz Krynicki i ks. 
bp Wojciech Owczarek. Dzień konsekracji biskupiej (24 
XI 1918) miał ogromne znaczenie nie tylko dla Ks. prał. 
A. P. Szelążka, ale również dla całej diecezji płockiej. 
Była to bowiem pierwsza konsekracja biskupia w 
niepodległej Polsce. Poprzedni biskup pomocniczy był 
konsekrowany 6 XII 1863.62 O związku 
nowomianowanego Biskupa z Płockiem nieznany autor 
napisał: sama osoba elekta, złączona wielorakimi 
węzłami z całą diecezją naszą w szczególniejszy zaś 
sposób z naszym miastem, pociągała wielu.63 W tym 
czasie Ks. Szelążek był już człowiekiem dojrzałym, miał 
53 lata i posiadał duże doświadczenie w sprawach 
Kościoła.  

Nowy Sufragan nie pozostał jednak długo w 
Płocku. Rzadko wykonywał swoje funkcje w diecezji, 
ponieważ za zgodą ks. bpa Ordynariusza i Episkopatu 
Polski został skierowany do pracy jako doradca do spraw 
kościelnych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. Od chwili konsekracji 
biskupiej, Ks. Bp Szelążek pojawił się w Płocku dopiero 
29 lipca 1919 r., zatrzymując się kilka dni w letniej 

                                                                                                           
Barki-Madinet-El-Merdij, Libia, tamże, s. 203, por. P. Nitecki, 
Biskupi na ziemiach polskich w okresie niewoli narodowej, ChS 
19(1987) nr 160-161, s. 173; J. Majchrowski, Episkopat Polski w 
latach II Rzeczypospolitej, ChS 163(1987), s. 55 n. 
62 Zob. ***, Konsekracja J. E. Biskupa Szelążka, KPł, 4(1918) nr 
169, s. 1-2; M. Macieszyna, Pamiętnik Płocczanki, dz. cyt., s. 389-
390. 
63 ***, Konsekracja ks. prał. Adolfa Piotra Szelążka, na tytularnego 
biskupa Barki, sufragana Płockiego, MPP 13(1918) nr 12, s. 236-
238.  
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rezydencji bpa Nowowiejskiego.64 Szczególną okazją do 
jego pobytów w diecezji płockiej stały się również 
organizowane wówczas Zjazdy Katolickie.65 

Poza okazjonalnymi przyjazdami do Płocka, Ks. 
Bp A. P. Szelążek spotykał się z Ordynariuszem diecezji 
w czasie zjazdów biskupich. O wzajemnej wymianie 
poglądów świadczy również zachowana korespondencja. 
Ze względu na pełnioną przez Ks. Bpa Szelążka funkcję 
w MWRiOP, bp Nowowiejski, za pomocą listów, a 
czasem telefonicznie, prosił o pomoc w załatwieniu 
ważnych spraw diecezji. 10 kwietnia 1923 r. obaj biskupi 
razem udali się do Rzymu, celem dopełnienia obowiązku 
wizytacji ad limina Apostolorum.66  
 

Praca w MWRiOP  
(1918-1925) 

W pierwszych miesiącach 1918 r., po 
ustanowieniu w Warszawie Rady Regencyjnej, Ks. A. P. 
Szelążek został powołany na doradcę w sprawach 
Kościoła katolickiego. Pracę w Ministerstwie Wyznań 
                                                        
64 Zob. Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego 
biskupa płockiego 1908-1941, dz. cyt., s. 93, 188. 
65 Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w Płocku w dniach 22 - 
23 czerwca 1921 r. Dzień wcześniej przyjechał z Warszawy Ks. Bp 
A. P. Szelążek, który pierwszego dnia zjazdu, w czasie Mszy św., o 
godz. 830 , odprawionej w katedrze, wygłosił uroczyste kazanie. 
Bywał  on również na kolejnych Zjazdach i często wygłaszał 
okolicznościowe przemówienia. Zob. Zjazd Katolicki w Płocku, 
MPP 16(1921) nr 7, s. 80; Zjazd Katolicki w Płocku, MPP 17(1922) 
nr 7, s. 123; III Zjazd Katolicki Diecezjalny w Mławie, MPP 
20(1925) nr 9, s. 330; Kalendarium życia bpa Juliana 
Nowowiejskiego, dz. cyt., s. 225. 
66 Zob. List bpa A. J. Nowowiejskiego, 14.VIII.1918, [w:] ANP, t. 
57, cz. 2. 
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Religijnych i Oświecenia Publicznego rozpoczął w 
okresie rządów premiera Antoniego Ponikowskiego. 
Początkowo objął stanowisko Radcy Ministerialnego, 
następnie Naczelnika Wydziału Katolickiego i wreszcie 
Dyrektora Departamentu ad personam. Sprawując te 
funkcje, zajmował się między innymi skomplikowaną 
sprawą uposażeń duchowieństwa, występował przeciwko 
niesłusznej parcelacji pounickich ziem kościelnych, 
troszczył się o udogodnienia dla akcji budowlanej. Zebrał 
wyczerpujące materiały, niezbędne do uregulowania 
stosunków kościelno-państwowych. Opracowując i 
opiniując odpowiednie projekty prawne, zgodnie z 
nakazem sumienia bronił interesów Kościoła, licząc się 
jednak z potrzebami Rzeczypospolitej.67 Szanowali go ci 
wszyscy, którzy mieli sposobność z bliska patrzeć na 
pracę, więcej na poświęcenie się dla sprawy Bożej i 
Kościoła.68 

Jako referent spraw kościelnych, Ks. Bp A. P. 
Szelążek wniósł ważny wkład w działalność Biura 
Pokoju, zorganizowanego w Warszawie. W czasie wojny 
polsko-sowieckiej w 1920 r. potrafił zachować spokój, 
wypływający z całkowitego zawierzenia Bogu. Budziło 
to zdziwienie i zastanowienie wśród urzędników 
państwowych. Założyciel Biura - Eugeniusz Romer 
wspominał: Ks. Szelążek oprócz wysokich kwalifikacji 
towarzyskich uderzał punktualnością w pracy, a 
                                                        
67 Zob. F. Sznarbachowski, Biskup Łucki J. E. Ks. A. P. Szelążek, 
dz. cyt., s. 305; zob. także: Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. Adolf 
Szelążek, art. cyt., s. 61; zespół MWRiOP, Dep. V. Sprawy 
Departamentu. Urzędowe, AAN sygn. 306; Osoby zatrudnione, s. 
59-60; [Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 585; A. P. Szelążek, 
Autobiografia, rps cyt., s. 2. 
68 ***, Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. A. Szelążek, art. cyt., s. 61. 
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jędrnością informacji w słowie i piśmie; jego zaś pogoda 
i siła, z chwilą zbliżenia się nawałnicy wojennej do 
Warszawy, uderza w tamtym towarzystwie czarującym 
spokojem.69  

Sufragan płocki uczestniczył również w 
pertraktacjach pokojowych w Rydze, gdzie był 
członkiem polskiej delegacji. Pełnił tam funkcję biegłego 
od spraw majątkowych Kościoła katolickiego. Wysunął 
wówczas tezę, że majątki kościelne, zabrane w Polsce 
przez rząd carski, nie były wzięte na własność Skarbu, 
lecz zostały przejęte w administrację państwową. 
Postulat ten, zaakceptowany przez strony zawierające 
układ, stał się podstawą do określenia zobowiązań Rządu 
względem Kościoła. Przy okazji tych rozmów Ks. Biskup 
zabiegał o prawa dla katolików, którzy pozostali na 
terenach przyłączonych do Rosji, Ukrainy i Białorusi. O 
sytuacji Kościoła katolickiego na tych terenach został 
wcześniej poinformowany przez abpa Jana Cieplaka. W 
liście z dnia 4 marca 1921 arcybiskup szczegółowo 
przedstawiał problem prześladowania religii i 
duchowieństwa oraz sprawy majątkowe Kościoła na 
terenie diecezji mohylewskiej. Po zakończonych 
negocjacjach Ks. Bp Szelążek stwierdził: Delegacja 
polska wszystko co mogła, uczyniła w ich obronie.70 Inne 
poglądy w tej kwestii wyrażali przedstawiciele 
duchowieństwa kresowego, utrzymując, że rokowania 
ryskie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Również 
rosyjscy dziennikarze w swoich gazetach (...) wyśmiewali 
pretensje eksperta religijnego na paltach Ryskich, 
biskupa Adolfa Szelążka i opiewali swój tryumf, że 
                                                        
69 E. Romer, Pamiętniki, Kraków 1988, s. 119. 
70 Acta Hlondiana, t. 6, cz. 24, s. 88. 
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żadnego uprzywilejowanego stanowiska Kościół katolicki 
przez umowę ryską w unii sowieckiej nie uzyskał.71  

Z troską o przyszłość Kościoła i suwerenność 
Ojczyzny, Ks. Bp A. P. Szelążek uczestniczył także w 
rozmowach dotyczących granic i terytorium II 
Rzeczypospolitej i roli duchowieństwa w odradzającym 
się państwie. Podkreślał, że katolicyzm narodu polskiego 
powinien być wzięty pod uwagę w kształtowaniu 
stosunków między państwem a Kościołem. Opowiadając 
się po stronie pełnej autonomii Kościoła, Ks. Bp 
doświadczał w pracy w MWRiOP konkretnych 
problemów związanych z konfrontacją swego stanowiska 
z innymi opcjami politycznymi. O pracach 
podejmowanych dla dobra Kościoła w Polsce 
informował na poszczególnych Konferencjach 
Episkopatu, w których starał się systematycznie 
uczestniczyć.72  

                                                        
71 Ks. T. Skalski, Wspomnienie o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, ArST 
sygn. E/V-b, 11.V.1944, s. 196; zob. także: Dział Rękopisów, Zbiory 
rękopisów ks. B. Ussasa. Archiwum ks. Konstantego Budkiewicza, 
proboszcza kościoła św. Katarzyny w Piotrogradzie, dziekana 
piotrogrodzkiego, BKUL sygn. 787, kol. 161, (List ks. Antoniego 
Około-Kułaka, 31.VIII.1922). 
72 Zob. Acta Hlondiana, t. 6, cz. 24, s. 63. Na zjeździe biskupów 
prowincji warszawskiej (12-14 kwietnia 1921) zdał relację z 
wykonanych prac w czasie zawierania Traktatu Ryskiego (zwłaszcza 
w zakresie własności kościelnej). Zob. Acta Hlondiana, t. 6, cz. 24, 
s. 84. Na konferencji biskupów w Krakowie, 28 maja – 3 czerwca 
1921 Ks. Bp Szelążek, razem z kardynałem Edmundem Dalborem i 
bp. pomocniczym chełmińskim – Jakubem Klunderem, wszedł do 
Komisji w sprawie wznowienia Soboru Watykańskiego. Na tym 
samym zjeździe zlecono mu również opracowanie ustaw, które 
należało zmienić, ponieważ krępowały działanie Kościoła 
katolickiego w Polsce. Zob. Acta Hlondiana, t. 6, cz. 24, s. 88. 
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Poza działalnością ministerialną angażował się 
również w akcję misyjną Kościoła. W dniach 27-29 lipca 
1920 r. na Konferencji Episkopatu Polski w 
Częstochowie postanowiono powołać we wszystkich 
diecezjach Związki Misyjne Duchowieństwa oraz 
propagować tę działalność wśród alumnów przez 
organizowanie specjalnych wykładów i konferencji. 
Utworzono wówczas Sekretariat Misyjny, którego 
kierownikiem został Ks. Bp A. P. Szelążek. 14 grudnia 
1921 r. w ramach prac Sekretariatu utworzone zostało 
Towarzystwo Popierania Wiary Katolickiej na 
Wschodzie. Jego członkowie w prowadzonej działalności 
kierowali się nadzieją nawrócenia narodu rosyjskiego, 
choć w oficjalnej dokumentacji unikano takiego 
sformułowania celu.73 Otwarcie na złożoną problematykę 
apostolatu Kościoła lokalnego, sprawiło, że Ks. Bp A. P. 
Szelążek stopniowo rozszerzał zakres działalności 
naukowej, kaznodziejskiej i społecznej. 8 listopada 1922 
r., za opublikowanie pracy O znaczeniu Jezusa Chrystusa 
dla chrześcijańskiej religii, uzyskał tytuł doktora 
teologii.74 

                                                                                                           
Charakter stosunku Kościoła do Państwa w czasach ostatnich, PP 
36(1919) nr 141-142, s. 20-37; 92-107. 
73 Zob. Ks. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 4. Czasy 
najnowsze 1914-1978, Warszawa 1992, s. 270; zob. Organizacje 
kapłanów, [w:] Polski Przewodnik Katolicki, 1(1927) s. 474; S. 
Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, 
Warszawa 1992, s. 420-421, przyp. 420. 
74 Święta Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów, Nadanie 
doktoratu, Rzym 08.XI.1922, ArST sygn. E I- d, s. 1; zob. także: 
Przesłuchanie, Kijów, 13 maja 1945, ArMSW sygn.UT/627/F, t. 3. cz. 
B, s. 163. 
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Pod koniec 1924 r. sytuacja polityczna w kraju 
uległa zdecydowanym zmianom. W kręgach rządowych 
coraz częściej pojawiały się opcje za ograniczeniem 
wpływu Kościoła na życie społeczne i polityczne. 
Niepewna stała się również praca Ks. Bpa Szelążka jako 
urzędnika MWRiOP.75 O tych przemianach pisał z 
troską: I kiedy dzisiaj przychodzą rozczarowania, 
cierpienia są bardzo ostre. Przedstawię Wam krótki zarys 
wydarzeń w dniach 29/IX i 30/IX. W wigilię święta 
błogosławionej Teresy przeżywałem po mszy wewnętrzną 
pociechę. Następnie, w biurze, otrzymałem bardzo 
bolesną wiadomość. Obrona Kościoła spowodowała, 
małe lecz rzeczywiste, prześladowanie mojej osoby. 
Krzyż był prawdziwie godny czci. (...) Szukam 
rozwiązania wątpliwości, ofiarując Jezusowi po mszy te 
gorące pragnienia miłości Bożej - jakby bukiet - i 
postanawiając uczynić wszystko, co jest możliwe, by 
zrealizować ten ideał. Lecz, powtarzam - jestem często 
wystawiony na pokusy zniechęcenia. A więc uważam, że 
moją największą potrzebą jest szczera pokora.76  

30 września 1924 r. Ks. Biskup otrzymał oficjalne 
powiadomienie, że z dniem 1 stycznia 1925 został 
                                                        
75 O tych niepokojach pisze ks. bp A. J. Nowowiejski: Ks. bp 
Szelążek tylko do Nowego Roku będzie na tym stanowisku, a potem 
albo będzie tylko doradcą departamentu wyznań, albo już niczym, 
jeżeli nie będzie chciał radzić. Potworzyli nowe wydziały i uważają, 
że nad żadnym nie może być ksiądz. Listy Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego, 22.X.1924, s. 43. Ks. Bp A. P. Szelążek przez rok 
pełnił funkcję doradcy w MWRiOP. Zob. Protokół przesłuchania, 
Łuck, 4.I.1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1. cz. A, s. 32-33; 
Protokół przesłuchania, Kijów, 13.V.1945, ArMSWiA sygn. 
UT/625/F, t. 1. cz. B, s. 163. 
76 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16 X 
1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 1-2. 
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zdymisjonowany, ze stanowiska Kierownika Sekcji w 
MWRiOP. Jednocześnie zaproponowano mu funkcję 
konsultanta. To przykre doświadczenie przyjął w duchu 
poddania się woli Bożej. Stwierdził wówczas: Dzięki 
Bogu świąteczny stan w mojej duszy nie został 
zachwiany. Ten krzyż pozostaje i przyjmuje różne formy. 
Zaczynam teraz czytać dzieła św. Jana od Krzyża. 
Pierwsza księga: "Droga na Górę Karmel" nadzwyczaj 
mi się podoba i będzie, jak przewiduję, bardzo 
pożyteczna dla mej duszy. Gdy śledzę nauczanie św. 
Doktora, wyobrażam sobie Błogosławioną Teresę; 
oddycham jej myślami, jej odwagą (...) chcę, jak Ona, 
coraz bardziej oczyszczać moje najtajniejsze dążenia.77 
W praktyce okazało się, że pomimo wewnętrznej 
gotowości do poświęcenia niełatwo mu było przyjąć 
nową rzeczywistość. O swych oczekiwaniach i obawach 
napisał później: W mojej Ojczyźnie, po powrocie z 
Francji, spotkałem się z kilkoma Bożymi próbami, które 
na mnie czekały. Przyjąłem je z wielką radością - jako 
znak natychmiastowego urzeczywistnienia moich 
gorących pragnień w dziedzinie chrześcijańskiej 
doskonałości, w wewnętrznym zbliżeniu do 
błogosławionej Teresy. Lecz pomimo moich częstych 
doświadczeń (mam 59 lat), nie doszedłem jeszcze do tego 
stopnia zjednoczenia z miłościwym Bogiem, które by 
mnie uczyniło panem samego siebie w takich sytuacjach. 
Raczej pojawiły się wewnętrzne niepokoje wobec zła, 
które już się dokonało, lub które mi jeszcze grozi: jak 

                                                        
77 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
(1924), ArST sygn. E/IV-g, s. 2. 
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nieprzyjemne zmiany w moim obecnym położeniu, 
choroba moich rodziców, bardzo starych.78  

Obawy związane ze zdrowiem bliskich okazały 
się uzasadnione. Rok 1925 rozpoczął serię bolesnych 
przeżyć, związanych z utratą drogich członków rodziny. 
17 sierpnia 1925 r. napisał do M. Agnieszki: Dzisiaj rano 
umarł mój ojciec. Proszę się modlić za jego duszę. Proszę 
wspomóc moje serce w tym krzyżu. Ciągle pozostaję u 
stóp Grobu św. Teresy; chcę się stać najwierniejszym 
sługą tej prawdziwej Apostołki Miłości Bożej w swoim 
działaniu.79  Kilka lat później – 4 stycznia 1930 r. zmarła 
przybrana matka Eleonora, a  15 maja 1941 - brat 
Władysław.80 O wysiłku poddania się woli Bożej w tej 
ciężkiej próbie świadczą słowa: Pan Bóg czyni to w życiu 
naszym, że rwą się kolejno węzły wiążące z ziemią. 
Doświadczenie zaś wskazuje, że najsilniejszym węzłem 
jest miłość matki. Toteż wielki ból. Doświadczenie jednak 
otwiera nam oczy na znaczenie w życiu naszym serc osób 
nam bliskich i bardzo życzliwych. To wielkie dobro! Za to 
Bogu niech będą dzięki.81  
                                                        
78 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
3.IX.1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
79 A. P Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
17.VIII.1925, ArST sygn. E/IV-g, s. 1.  
80 Stanisław Szelążek zmarł 17 sierpnia 1925 r. o godz. 11, mając 86 
lat i 9 miesięcy. Zob. Kościelne metryki zmarłych w parafii Węgrów 
1925-1938, ArPW bs., nr 80/1925, k. 8, 74; Akta zmarłych Rzymsko 
–Katolickiej parafii Węgrów od 1938-1946, bs., k. 52. Wszyscy troje 
spoczywają na cmentarzu parafialnym w Węgrowie, w rodzinnym 
grobowcu, wybudowanym w 1934 r. Zob. A. P. Szelążek, List do 
inż. Kozińskiego, 23 XI 1934, ArST sygn. E/VII – b/1, s. 1; Kronika, 
MDŁ 3(1928) nr 1, s. 31. 
81 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Łuck, 22.I.1930, ArST 
sygn. E/IV-g/2, s. 1. 
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Wkład w opracowanie  
Konkordatu z 1925 r. 

Wraz z odzyskaniem niepodległości Polski 
podjęte zostały wysiłki zmierzające do unormowania 
stosunków prawnych ze Stolicą Apostolską. W prace nad 
przygotowaniem Konkordatu zaangażowanych było 
wiele osób, ale szczególne miejsce przypadało Ks. Bp. A. 
P. Szelążkowi. Wynikało ono między innymi z jego 
funkcji zajmowanej w MWRiOP. To właśnie on z 
Achillesem Ratti, już w 1919 r., przygotowywał 
propozycję konkordatu w języku francuskim. Projekt ten 
praktycznie nie był brany pod uwagę, a właściwe prace 
przygotowawcze rozpoczęto dopiero po uchwaleniu 
Konstytucji marcowej. Wiosną 1921 r. zainicjowane 
zostały rozmowy przedstawicieli rządu i Kościoła 
dotyczące konkordatu. Uczestniczyli w nich: minister 
Maciej Rataj (minister WRiOP), prof. Władysław 
Abraham (wykładowca prawa z Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie) oraz Ks. Bp A. P. Szelążek. 
Projekt konkordatu, ujęty w 58 art., opracowany przez 
Wł. Abrahama został przyjęty przez MWRiOP w dniu 13 
kwietnia 1922 i przesłany do Prezydium Rady 
Ministrów. Po dokonaniu propozycji pewnych zmian 
został zwrócony 26 kwietnia 1923 r. Jego ostateczną 
wersję zatwierdzono 16 kwietnia 1924 r. Stanowiła ona 
podstawę do pertraktacji konkordatowych prof. 
Stanisława Grabskiego ze Stolicą Apostolską.82  
                                                        
82 Zob. J. Wisłocki, Konkordat Polski z 1925 roku. Zagadnienia 
prawno-polityczne, Poznań 1977, s. 80; zob. także; S. Grabski, Jak 
zawierałem konkordat ze Stolicą Apostolską, TPow 25(1971) nr 22, 
s. 4-5; S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 
1918-1939, dz. cyt., s. 96-97; 101; M. Rataj, Pamiętniki, Warszawa 
1965, s. 325. 
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W tym czasie trwały konsultacje Stolicy 
Apostolskiej z nuncjuszem Lorenzo Laurim oraz z 
przedstawicielami Episkopatu Polski. Dla lepszej 
orientacji w sytuacji Kościoła lokalnego, strona papieska 
postanowiła zaprosić do Rzymu, w charakterze 
rzeczoznawcy, jednego z członków Komisji Papieskiej 
(działającej od 1921 r.). Pomimo sugestii kard. 
Aleksandra Kakowskiego, aby był nim ks. bp 
Przeździecki, papież zaproponował tę funkcję Ks. Bp. A. 
P. Szelążkowi. W tym celu latem 1924 r., wyjechał on do 
Rzymu. W Sekretariacie Stanu pracował do czasu 
podpisania konkordatu. O zaufaniu, jakim sufragana 
płockiego obdarzał papież Pius XI, świadczy fakt, że w 
pierwszej połowie 1924 r. został on wezwany do 
Watykanu na prywatną audiencję w sprawie konkordatu i 
delegata rządu polskiego, wyznaczonego do pertraktacji 
w Rzymie. Informacja ta została zakomunikowana Ks. 
Biskupowi wraz z prośbą o zachowanie całkowitej 
dyskrecji.83  

10 lutego 1925 r. w Rzymie został zawarty układ 
pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzeczypospolitą Polską. 
Pakt ten ze strony papieskiej podpisał sekretarz stanu 
kard. Piotr Gasparri, a ze strony polskiej ambasador przy 
Watykanie – Władysław Skrzyński oraz Stanisław 
Grabski (poseł na sejm Polski, były Minister WRiOP). 26 
marca 1925 r. konkordat został ratyfikowany przez Sejm, 
23 kwietnia 1925 r. przez Senat, a 30 maja 1925 podpisał 

                                                        
83 Zob. Przesłuchanie, Łuck, 8-10 stycznia 1945, ArMSW 
sygn.UT/627/F, t. 3. cz. B; zob. także Protokół przesłuchania, Łuck, 
4 stycznia 1945, ArMSWiA sygn. UT/625/F, t. 1. cz. A, s. 165; A. P. 
Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s. 2-3. 
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go Prezydent Rzeczypospolitej – Stanisław 
Wojciechowski. 84 

Biorąc pod uwagę brak stabilności politycznej 
państwa polskiego, promulgowany konkordat stanowił 
dość ważne osiągnięcie ze strony Kościoła. Zawierał 
jednak wiele norm kontrowersyjnych. Część artykułów 
wymagała przygotowania przez odpowiednie resorty 
oddzielnych ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Dla 
uniknięcia jednostronności poszczególne akty były 
uzgadniane ze stroną przeciwną. W tym celu 
postanowiono powołać specjalną komisję rządową i 
komisję Episkopatu, które pertraktowały w sprawach 
wykonania konkordatu. 26 maja 1925 r. w Warszawie, na 
Zjeździe Biskupów ustalono skład komisji, do której 
weszli: kard. Edmund Dalbor, kard. Aleksander 
Kakowski, abp Bolesław Twardowski, bp Henryk 
Przeździecki i Bp Adolf Piotr Szelążek. W związku z 
tym, że do końca 1925 r. komisja ta nie potrafiła 
uregulować istotnych spraw związanych z konkordatem, 
Pius XI (pismem z 30 grudnia 1925 r.) zmienił jej skład. 
Do dalszych pertraktacji wyznaczył bpa Henryka 
Przeździeckiego, Bpa Adolfa Szelążka i bpa Stanisława 
Łukomskiego. Po przewrocie majowym w 1926 r. 
okazało się, że marszałek Józef Piłsudski nie zamierza 
pertraktować z całą komisją papieską, a tylko z jednym z 
jej członków. Stolica Apostolska zleciła to zadanie Ks. 
Bp. A. P. Szelążkowi. Pomimo wielu obowiązków w 
                                                        
84 Zob. S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 
1918-1939, dz. cyt., s. 108, 127-128; zob. także: Ks. M. Banaszak, 
Historia Kościoła Katolickiego, t. 4. Czasy najnowsze 1914-1978, 
dz. cyt., s. 28 –30; A. P. Szelążek, Pismo do Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, Łuck, 20.I.1936, ArST sygn. 
E/III-a, s. 1- 5. 
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nowej diecezji na Wołyniu, zlecone rokowania prowadził 
on od 15 stycznia 1928 r. do 10 kwietnia 1930 r. W 
trakcie pertraktacji z Rządem Ks. Biskup często 
bezskutecznie, a jednak nieustępliwie bronił praw 
Kościoła i zabiegał o uzyskanie jak największej swobody 
jego działania.85 W 1929 r. napisał: Moje prace 
konkordatowe (...) stanowiły nieustanny i przedłużający 
się krzyż. Owoce - według ludzkiej rachuby - nie są 
najszczęśliwsze. Jestem jednak przekonany, że takich 
rezultatów chciał Nasz Pan i jestem Mu posłuszny z 
całym oddaniem.86 Zetknięcie się z wrogim nastawieniem 
władz wobec Kościoła mobilizowało go do poszukiwania 
pomocy nadprzyrodzonej w modlitwie. Prosząc o 
duchowe wsparcie, w liście do M. Agnieszki tak 
charakteryzuje istniejące wówczas problemy: Moja praca 
w tej chwili jest bardzo trudna z tego powodu, że 
nieprzyjaciele Kościoła atakują Go w Parlamencie a 
                                                        
85 J. Wisłocki, Konkordat Polski z 1925 roku. Zagadnienia prawno-
polityczne, dz. cyt., s. 155, 179, 217; zob. także: tenże, Uposażenie 
Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918-1939, s. 119; 
S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-
1939, dz. cyt., s. 127-128. Na temat posiedzeń Komisji Papieskiej 
zob. ŻK (1934) nr 31, s. 487, nr 32, s. 504, nr 42, s. 665, nr 44, s. 
697. Zostałem, zobowiązany przez Ojca Świętego do kontynuowania 
prac dotyczących konkordatu, pertraktując z Premierem. Te trudne 
prace i nowe próby przeszkodziły mi w napisaniu listu do tej pory. A. 
P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, 20.I.1928, ArST sygn. 
E/IV-g, s. 1; zob. J. Wisłocki, Konkordat Polski z 1925 roku. 
Zagadnienia prawno-polityczne, dz. cyt., s. 109 – 117; Ks. A. 
Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 319; K. Krasowski, Biskupi 
katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996, s. 
235; A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 
25.IV.1928, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
86 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 2.IV.1929, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1 
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szczególnie występują wściekle przeciw konkordatowi. 
Nie wiem, jaka będzie wola Boża; proszę Was, moja 
najukochańsza Matko, by zechciała poprosić kilka Sióstr, 
które są wolniejsze, aby rozpoczęły nowennę w intencji 
Kościoła w Polsce a zwłaszcza w intencji pracy w 
sprawach konkordatu. 87 Napotkane przeciwności nie 
naruszyły jego wewnętrznej równowagi, wręcz 
przeciwnie przyczyniły się do duchowego wzrostu: W 
moim życiu wewnętrznym wszystko przebiega jak zawsze, 
drogami wysiłków i poznania mojej słabości, we 
wszystkich krokach. Lecz wyrażam głęboko zakorzenioną 
nadzieję, że dobry Bóg pozwoli mi żyć w niebie wraz z 
Wami.88 

O wynikach prowadzonych rozmów na bieżąco 
informował Ks. Prymasa – kard. Augusta Hlonda oraz 
referował te sprawy na zjazdach Episkopatu Polski.89 W 
nowej pracy bardzo przydatne okazały się doświadczenia 
z MWRiOP. Dzięki nim potrafił z nowym zapałem i 
nadzieją podejmować negocjacje. W listach do Ks. 
Prymasa wyznawał: Wszakże jest również oczywistym, że 
przy obecnej sytuacji, przy nastrojach wśród stronnictw 
opozycyjnych każdy projekt w sprawach kościelnych 
skazany jest na gwałtowną opozycje w Sejmie.90 
Jakkolwiek Rząd nie wzywa mnie do kontynuowania tych 
rokowań, to jest jednak rzeczą pewną, iż oskarży mnie w 
                                                        
87 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
XII.1928, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
88 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
25.IV.1928, s. 1 
89 Zob. A. P. Szelążek, Listy do kard. A. Hlonda, 22.V.1928, 
24.V.1928, 10.IX.1928, 16.XI.1928, ArST sygn. E/II-b.  
90 A. P. Szelążek, Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Łuck, 
16.XI.1928, ArST sygn. E/II-b, s. 2. 
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swoim czasie o zwłokę w dostarczeniu przeze mnie 
wymaganych materiałów, jak to już czynił pod koniec 
roku przeszłego przypisując mi nawet zerwanie rokowań, 
- chociaż w rzeczy samej Rząd zwłóczył z prowadzeniem 
tych prac.91 

W 1929 r. Bp Łucki udał się do Rzymu w celu 
zrelacjonowania papieżowi Piusowi XI postępów w 
pracy nad wprowadzeniem w życie konkordatu. W tym 
samym czasie zdecydowano wznowienie rozmów 
przedstawicieli Rządu z Komisją Papieską, w pełnym 
składzie. Pertraktacje z udziałem trzech przedstawicieli 
Episkopatu zaczęły się w 1930 r.92  

Zaangażowanie Ks. Bpa A. P. Szelążka w prace 
konkordatowe było przejawem ustawicznej troski o 
właściwe i w miarę warunków optymalne, położenie 
prawne Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej. 
Zajmowane stanowiska i ogrom wykonanych prac 
stanowiły dowód, że w życiu kapłańskim kroczył on 
drogą wytrwałej pracy i sumiennego spełniania podjętych 
obowiązków, aż do granic całkowitej ofiary samego 
siebie na ołtarzu Kościoła i Ojczyzny.93 Troskę o dobro 
Kościoła stawiał ponad osobiste pragnienia i potrzeby. W 
piśmie do Ministra WRiOP stwierdził: Objawy dosyć 
poważne artretyzmu zmuszają mnie do przeprowadzenia 
                                                        
91 A. P. Szelążek, Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Łuck, 
17.I.1930, ArST sygn. E/II-b, s. 1. 
92 Zob. S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 
1918-1939, dz. cyt., s. 131; zob. także: A. P. Szelążek, List do M. 
Agnieszki od Jezusa, Łuck, 3.V.1934, ArST sygn. E/IV-g, s. 1; 
tenże, List do F. Potockiego, Dyrektora Departamentu Wyznań, 
Łuck, 25.I.1930, AAN, s. 1. 
93 W. B., Czytając życiorys Pasterza –Jubilata, ŻK 9(1938) nr 37, s. 
587. 
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w lecie, bieżącego roku, starannej kuracji . (...) Jednak 
nie chciałbym przez swoją nieobecność w kraju 
spowodować zwłoki w pertraktacjach. (...) Jeżeli przeto 
istnieje zamiar wznowienia w tym czasie układów 
konkordatowych, gotów jestem powstrzymać się od 
wyjazdu.94 

Zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk 
kościelnych wiązało się również z pewnymi w 
zagrożeniami, utrudniającymi prawidłowy rozwój życia 
wewnętrznego. Ks. Biskup zauważył: Coraz bardziej 
zaznacza się i podnosi głowę skłonność do pewnej dumy. 
Przez długi czas, kiedy miałem pracować na rzecz spraw 
kościelnych jako urzędnik państwowy, w wyższych 
sferach kościelnych karmiono mnie wizją możliwych 
przyszłych awansów. Zazwyczaj broniłem się przed tą 
infiltracją trucizny - próżności, ambicji, itd. (...) Nie 
przywiązywałem do tych obietnic większej uwagi, lecz 
oczywiście w podświadomości pozostały pewne ziarna 
cichych nadziei, którym sprzeciwiałem się w mojej 
myśli.95 

Wysiłki związane z ustaleniem i wprowadzeniem 
w życie konkordatu, zaowocowały w życiu Ks. Bpa 
Szelążka trwałą przyjaźnią z nuncjuszem apostolskim - 
abp. Achillesem Ratti. Z późniejszym papieżem Piusem 
XI współpracował on w latach 1916-1920, udzielał mu 
niezbędnych informacji, ułatwiając orientację w 
miejscowych stosunkach kościelnych i świeckich. Jego 

                                                        
94 A. P. Szelążek, Pismo do Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego, Łuck, 9.VII.1929, AAN sygn. MWRiOP 
402, s. 324. 
95 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 16 X 
1924, s. 1-2. 
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gruntowna wiedza, obrona praw Kościoła i głębokie 
zjednoczenie z Chrystusem sprawiły, że cieszył się coraz 
większym zaufaniem przedstawicieli Nuncjatury i Stolicy 
Apostolskiej.96 Kilkanaście lat później, na temat swej więzi 
z papieżem, powiedział: Pius XI miał do mnie wielkie 
zaufanie. (...) Papież szanował mnie i mi wierzył.97 

 
Ordynariusz diecezji łuckiej  

(1925-1945) 
Na podstawie konkordatu Stolica Apostolska 

wydała bullę cyrkumskrypcyjną Vixdum Poloniae unitas 
(28 X 1925), dokonując reorganizacji Kościoła w Polsce. 
Dnia 14 grudnia 1925 r. nowym Ordynariuszem diecezji 
łuckiej został Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Sprawując tę 
funkcję, był on jednocześnie administratorem w stosunku 
do osób, spraw i rzeczy diecezji kamienieckiej i 
żytomierskiej pozostających w granicach Polski.98 Jego 
                                                        
96 Zob. A. P. Szelążek, Autobiografia, rps cyt., s. 3; zob. także: ***, 
Nowy Biskup Łucki J. E. Ks. Adolf Szelążek, art. cyt., s. 61. Na 
konferencjach biskupów, odbytych między innymi, w Warszawie w 
dniach 20-21 VI oraz 27 VII 1918 r., Ks. Szelążek, w obecności Ks. 
Nuncjusza referował zagadnienia konkordatowe i sprawy 
majątkowe. Zob. ANP, t. 57, cz. 1, wyd. S. Wilk, Romae 1995, nr 
46; Tamże, t. 57, cz. 2, wyd. S. Wilk, Romae 1996, nr 120; M., 
Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki. W 45 rocznicę, art. 
cyt., s. 189. 
97 Przesłuchanie, Łuck, 8-10 stycznia 1945, ArMSW sygn.UT/627/F, 
t. 3. cz. B; zob. także: A. Fajęcki, Biskupi z naszej Almy (katalog 
biskupów spośród byłych wychowanków rz.-katol. Akademii w 
Petersburgu od 1842-1918, MKW 27(1938) nr 2, s. 100 – 101; Ks. 
M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 4. Czasy najnowsze 
1914-1978, dz. cyt., s. 30. 
98 Zob. A. Fajęcki, Biskupi z naszej Almy, art. cyt., s. 100 – 101; Ks. 
M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 4. czasy najnowsze 
1914-1978, dz. cyt., s. 30; Pius XI, Bulla nominacyjna dla bpa 
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ingres odbył się 24 lutego 1926 r. Wyjeżdżając na 
Wołyń, Ks. Biskup był dosyć dobrze zorientowany w 
rzeczywistym stanie diecezji, na terenie której 
ewangelizację utrudniało: propagowanie ateizmu, 
komunizmu oraz rosyjsko-niemieckiej doktryny zwanej 
sztundyzmem. Na ogromnym terytorium diecezji (ok. 
30.000 km2) działalność duszpasterską prowadziło tylko 
140 kapłanów, a ludność katolicka była nieliczna i 
rozproszona.99 Przyjmując w duchu posłuszeństwa 
niełatwą posługę w diecezji łuckiej, Ks. Bp napisał do 
Sióstr Karmelitanek w Lisieux: Ośmielam się (...) prosić 
o objęcie Waszą szczególną opieką mojej diecezji i mojej 
osoby. Zechciejcie, Najprzewielebniejsza Matko, polecić 
wszystkim Siostrom, by zechciały mi pomóc (...) Ta 
przyszłość pozostaje bardzo ciemna. Książę Janusz 
Radziwiłł, mój przyszły diecezjanin, powiedział mi w tych 
dniach: "Nie wiem, czy mam księdzu biskupowi 
                                                                                                           
Adolfa Piotra Szelążka, 14.XII.1925, ArST sygn. E/I-d/4; Z. 
Starnawski, Dzieje diecezji łuckiej, łucko-żytomierskiej i 
kamienieckiej, ref. Częstochowa, 19.VI.1969, mpsArST sygn. E/V-d, 
s. 14; F. Sznarbachowski, Biskup Łucki J. E. Ks. A. P. Szelążek, dz. 
cyt., s. 303; 307. Diecezja łucka, należąca do lwowskiej prowincji, 
graniczyła od wschodu ze ZSRR, od północy z diecezją pińską, od 
zachodu z diecezją lubelską i od południa z archidiecezją lwowską. 
Stolicą diecezji był Łuck, z katedrą pod wezwaniem Trójcy 
Przenajświętszej oraz św. Apostołów Piotra i Pawła. Zob. Bulla 
Vixdum Poloniae unitas, [w:] S. Łukomski, Konkordat zawarty dnia 
10 lutego 1925 roku pomiędzy Stolicą apostolską i Rzeczpospolitą 
Polską, Łomża 1934, s. 38-39. 
99 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
21.XII.1925, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. Trudne warunki pracy 
apostolskiej Biskupa Szelążka zostały omówione w artykułach: M. 
Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry 
św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, s. 23-32; 
*** [Z.], Nasz Pasterz -Jubilat, art. cyt., s. 583. 
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gratulować, czy złożyć kondolencje".(...) Jestem 
przekonany, że Bóg chce, abym tam się udał. A więc 
chrońcie, brońcie, ratujcie moją duszę i dusze wszystkich, 
którzy zostali mi powierzeni.100 

Po przybyciu do nowej diecezji Ks. Biskup 
zetknął się z koniecznością rozpatrzenia bardzo 
poważnych i trudnych spraw, które go przez dłuższy czas 
przytłaczały. W końcu zawierzył wszystkie obowiązki 
Opatrzności Bożej i odzyskał pokój wewnętrzny. 
Pomimo że przekroczył już granicę 60 lat, jednak uważnie 
obserwował nie tylko współczesne wydarzenia polityczne i 
społeczne, ale ustawicznie studiował nowsze pozycje z 
dziedziny teologii, filozofii i literatury światowej. Starał 
się kształtować życie diecezji przez wytyczne 
umieszczane w licznych listach pasterskich.101  

Dopiero po prawie trzech latach samodzielnej 
posługi biskupiej w kościele lokalnym otrzymał pomoc 
duszpasterską. 25 listopada 1928 r. o godz. 1000 w 
Katedrze Łuckiej nastąpiła uroczysta konsekracja 
sufragana łuckiego – ks. bpa Stefana Walczykiewicza.102 
                                                        
100 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 21 
XII 1925, s. 1. O modlitewne wsparcie wielokrotnie prosił również 
kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich. Zob. Ks. A. 
Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 321. 
101 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 27 I 
1927, ArST sygn. E/IV-g, s. 1; zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o 
Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 1985, mpsArST sygn. E/V-b, s. 7. 
102 Ceremonii konsekracji dopełnił Ks. Bp A. P. Szelążek w asyście ks. 
bpa A. J. Nowowiejskiego z Płocka oraz ks. abpa P. Mańkowskiego. 
Zob. ***, Konsekracja sufragana łuckiego, Wołyń bliżej 5(1998) nr 
4(20), s. 55, 63; Z diecezji łuckiej, MPP 23(1928) nr 12, s. 372; Ks. 
A. P., Sufragan diecezji Łuckiej J. E. ks. Bp Stefan Walczykiewicz, 
MPP 23(1928) nr9, s. 266-267; Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. 
Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 6. Biskup sufragan był jeszcze 
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Schronienie na Wołyniu znalazł również ks. bp 
Mańkowski, który zmuszony do opuszczenia diecezji 
kamienieckiej (1920) przybył na Wołyń i zamieszkał we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Tam wraz z prałatem 
Nosalewskim przy kościele pojezuickim prowadził Małe 
Seminarium.103 

Pasterz Łucki w zwyczajne dni swej posługi dużo 
czasu poświęcał osobistej modlitwie, w której starał się jak 
najczęściej widzieć naszego Pana ukrytego w Hostii.104 
Często uczestniczył w nabożeństwach, wraz z wiernymi 
odmawiał różaniec. Blisko Najświętszego Sakramentu 
odnajdywał szczególną, nierozerwalną więź, nie tylko z 
Bogiem ale i z bliźnimi. Z przekonaniem twierdził, że tak 
naprawdę spotykamy się nie na naszych drogach, ale w 
naszych duszach.105 Piękne świadectwo na temat 
znaczenia modlitwy w życiu Ks. Bpa A. P. Szelążka, 
złożył jeden z jego współpracowników – ks. Antoni 
Chmielewski: U stóp Króla królów, w promieniach 
własnoręcznie zapalanej lampki, długie godziny spędza 
Arcypasterz na posłuchaniu: Tam rozniecają się w umyśle 
Jego gwiazdy nowych poczynań, tam się rozżarza 
cierpliwa, wyrozumiała, przebaczająca miłość, tam 
wstępują weń nowe siły, nieprzebrane zapasy energii. (...) 
Kto miał szczęście widzieć, jak Najdostojniejszy Pasterz 
                                                                                                           
w sile wieku, Ks. Bp A. P. Szelążek sądził więc, że będzie mu bardzo 
pomocny. Niestety podczas uroczystości w Kiwercach Ks. Bp 
Walczykiewicz dostał ataku serca i potem stale niedomagał, aż do 
śmierci 11 V 1940 r. Zob.  Nowina, Diecezja łucka od 1914-1950, 
Duszpasterz Polski za granicą, (1960) nr 1(42), s. 58. 
103 Zob. Tamże, s. 58. 
104 A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr w San Remo, 1.V.1931, 
ArST E/II-f, s. 5-6. 
105 Tamże, s. 6. 
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się modli, jak klęcząc ze złożonymi dłońmi odmawia 
pacierze kapłańskie, ten mógł zrozumieć, ile należy cenić 
modlitwę.106 

Gorliwość duszpasterska Ks. Biskupa nie 
ograniczała się jedynie do problemów diecezji, starał się 
również aktywnie uczestniczyć w sprawach Kościoła 
powszechnego i konferencjach Episkopatu Polski. Należał 
do grupy biskupów najbardziej czynnych w pracach 
Episkopatu. W latach 1926 - 1936 wchodził w skład 
Komisji Papieskiej i Mieszanej do wykonania 
konkordatu. Ponadto był aktywnym członkiem 
następujących komisji: Prawnej (od 1928 r.), Fundacji i 
Zakładów Opiekuńczych (od 1936 r.), Charytatywnej i 
Unionistycznej (od 1938 r.). Od 1931 r. przewodniczył 
Komisji dla Sakramentów Synodu Plenarnego oraz był 
Konsultorem Kongregacji do spraw Kościołów 
Wschodnich.107  
 

Synod diecezjalny (1927) 
Ks. Bp A. P. Szelążek rozpoczął swoją posługę w 

diecezji łuckiej od gruntownej reorganizacji Kurii 
Biskupiej. Od 30 sierpnia do 1 września 1927 r. 
przewodniczył obradom pierwszego, po 200 latach 
przerwy, Synodu Diecezjalnego, którego owocem były 
zarządzenia dotyczące życia moralnego i prawa 
kościelnego. Synod obejmował 6 sesji plenarnych. Wzięło 

                                                        
106 Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 321-322. 
107 Zob. K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. 
Słownik biograficzny, dz. cyt., s. 234; zob. także: Kronika. Wyjazd 
Biskupów, ŻK (1936) nr 35, s. 552; K. J. Kowalski, Mowa żałobna 
na pogrzebie śp. Ks. Bpa A. Szelążka, ODC 5(1950), nr 6, s. 173-
174. 
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w nim udział 53 księży i jeden gość – wikariusz generalny 
z diecezji pińskiej – ks. Witold Iwicki.108  

W czasie jego trwania Biskup Łucki wygłosił 
kilka alokucji, np.: Zadania kapłana wobec chwili 
obecnej (30 sierpnia), Posłannictwo kapłana, mianowicie 
obowiązki budowy Królestwa Bożego na ziemi (31 
sierpnia), O odbudowie Królestwa Bożego czyli 
wskrzeszeniu wiary w sferach, które są zaniedbane i O 
pracy społecznej duchowieństwa (1 września). Znany był 
jako nieprzeciętny kaznodzieja. Trwające około godziny 
słynne przemówienia synodalne zostały przyjęte 
entuzjastycznie, a potem wydane drukiem. 

Rezultatem trzydniowych obrad stał się zbiór 
prawa diecezjalnego, obejmujący 502 statuty i 22 dodatki 
(aneksy). Ustawy normowały dość szczegółowo całokształt 
spraw związanych, zarówno z funkcjonowaniem struktur 
diecezjalnych, dekanalnych i parafialnych, jak i z 
duszpasterstwem, sprawowaniem kultu Bożego, 

                                                        
108 Zob. W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego 
w Łucku odbytego w dniach 30.VIII - 1.IX.1927, art. cyt., s. 648-
650; Synodus Dioecesana Luceoriensis 1927, Łuck 1927; A. P. 
Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 28 VI 1927, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1; tenże: List do M. Agnieszki od Jezusa, 
Warszawa, 3 XI 27, ArST sygn. E/IV-g, s. 2. Ostatni synod 
diecezjalny był 200 lat wcześniej . Trudne warunki pracy apostolskiej 
Biskupa Szelążka zostały omówione w artykułach: M. Malinowski, B. 
Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i 
Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 23-32; *** [Z.], Nasz Pasterz -Jubilat, art. 
cyt., s. 583; Zwołanie Synodu i regulamin Synodu, MDŁ 2(1927) nr 8, 
s. 574-578. Według ks. prał. W. Hipsza Gośćmi Synodu byli 
dygnitarze sąsiednich diecezji z arcybiskupem Piotrem Mańkowskim na 
czele. Tenże, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., 
s. 7. 
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obowiązkami i przywilejami duchowieństwa oraz 
sprawami majątkowymi.109 

Dzięki ustawom synodalnym nawiązana została 
łączność między Ks. Biskupem a współpracownikami w 
działaniach na rzecz odrodzenia życia religijnego w 
diecezji. Dużo uwagi poświęcono życiu i planowej pracy 
duszpasterskiej kapłanów zarówno wśród katolików jak i 
prawosławnych, wśród inteligencji kresowej i młodzieży. 
Został opracowany program zadań duszpasterskich, 
uregulowano przepisy prawne i liturgiczne według 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, omówiono sposoby pracy 
społecznej w parafiach: Przez Synod do odrodzenia kleru 
– przez odrodzony kler do odrodzenia ludu. Podjęto 
uchwały dotyczące różnych organizacji religijnych i 
charytatywnych. Zajęto się sprawami zagrożenia dla 
życia Kościoła w postaci laicyzmu, kwestią szkolnictwa, 
zwrócono uwagę na znaczenie misji, rekolekcji i 
katechizacji. W nowej międzywojennej rzeczywistości, 
pod kierunkiem Ordynariusza, ojcowie synodalni 
wypracowali program szeroko pojętych zadań 
duszpasterskich. 110 

 
 

                                                        
109 Zob. W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego 
w Łucku odbytego w dniach 30.VIII - 1.IX.1927, art. cyt., s. 651. 
Został on wydany drukiem w 1928 r. Postanowienia tego Synodu, 
zgodnie z dekretem biskupim z 1.IX.1927 r. i treścią statutu 1 uchwał 
synodalnych, weszły w życie z dniem 1.I.1928. Zob. Statuta Synodi 
diocecesane Luceoriensis A. D. 1927, 30-31 augusti - 1 septembris ... 
celebratae, Luceoriae 1928, s. 4, art. 20. 
110 Zob. M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej 
oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 23; C., W dniu 
10-ciolecia Ingresu Ks. Bpa A. P. Szelążka, ŻK 7(1936) nr 8, s. 113. 
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Patronat św. Teresy (1927) 
W czasie pobytu z wizytą ad limina w Rzymie 

(29 kwietnia 1923 r.) Ks. Bp A. P. Szelążek uczestniczył 
w beatyfikacji Teresy z Lisieux, dokonanej przez papieża 
Piusa XI. Zafascynowany nową błogosławioną i jej małą 
drogą, w 1924 r. udał się z pielgrzymką do jej grobu. 
Tam 24 czerwca udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu 
alumnowi Tadeuszowi Dublewskiemu, pochodzącemu z 
diecezji płockiej, który studiował na Uniwersytecie 
Katolickim w Paryżu. W Lisieux spędził dwa tygodnie, 
modląc się i zgłębiając doktrynę drogi dziecięctwa 
duchowego.111 Przy okazji zapoznał się z rodzonymi 
siostrami bł. Teresy od Dzieciątka Jezus: Pauliną (M. 
Agnieszką od Jezusa) i Celiną (s. Genowefą od 
Najświętszego Oblicza) oraz otrzymał pamiątkowy 
relikwiarz.  

Poznanie małej drogi rozwoju wewnętrznego 
zainicjowało nowy etap w życiu duchowym 
Ordynariusza diecezji łuckiej. W korespondencji 
prywatnej z M. Agnieszką wyznał: Święte relikwie, które 
otrzymałem z Jej macierzyńskich rąk, są bardzo czczone. 
Relikwiarzyk z włosami Błogosławionej Teresy zostanie 
wkrótce oprawiony w monstrancję, która spocznie na 
swego rodzaju specjalnym ołtarzu przygotowanym dla 
Błogosławionej Teresy w mojej kapliczce. Chcę jej 
sprawić ozdoby z kwiatów, jako znak mojej czci - i 
zapewnić wszystkie akty czci, podyktowane przez żarliwe 

                                                        
111 Zob. A. P. Szelążek, List do Ks. Biskupa z Lisieux, Rzym, 
30.VI.1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 1; zob. także: A. P. Szelążek, List 
do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 3 IX 1924, s. 1; s. 
Dominika Wojczal, Wypis z kroniki – zeznanie, 17.XI.1978, ArST 
sygn. E/V-a/2, s. 1-2. 
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uczucie religijne. Inną relikwię noszę na moim sercu. 
Zapewniam Was, Najczcigodniejsza Matko, że będę się 
starał ozdobić to serce - jak ołtarz duchowy, wszelkimi 
cnotami. 112  

Jego wyjazd na kanonizację (17 maja 1925 r.) nie 
był już przypadkowy. Niestety z powodu dużej ilości 
prac, tym razem nie mógł się udać z pielgrzymką do 
Lisieux. 113  

Wpatrzony w przykład i naukę św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus swoją służbę Kościołowi Ks. Biskup 
oparł na fundamencie bezgranicznej miłości, ufności i 
zdaniu się na Boga, czyli na cnotach, które są podstawą 
drogi dziecięctwa duchowego. Do małej świętej zwracał 
się z prośbą o pomoc w trudnościach związanych z posługą 
pasterską. Ją w końcu wybrał na Patronkę diecezji łuckiej. 
Droga do uzyskania tego ostatniego wyróżnienia nie była 
jednak prosta. W 1927 r. z radością informował: 
Ustawicznie napływają prośby z parafii mojej diecezji 
domagające się mianowania Świętej z Lisieux Patronką 
Wołynia. Ufam, iż będę mógł w najbliższych miesiącach 
przedstawić wszystkie te prośby Ojcu Świętemu.114 Kilka 
miesięcy potem, za pośrednictwem Nuncjatury w 
Warszawie, przesłał oficjalną prośbę do papieża o 
udzielenie przywileju patronatu św. Teresy od Dzieciątka 

                                                        
112 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 16 
X 1924, s. 1-2. 
113 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
5 IV 1925, ArST sygn. E/IV-g, s. 1; zob. także: A. P. Szelążek List 
do M. Agnieszki od Jezusa, Rzym, 17.V.1925, ArST sygn. E/IV-g, s. 
1.  
114 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 27 I 
1927, s. 1. 
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Jezus nad diecezją łucką.115 Niespodziewanie otrzymał z 
Watykanu odmowną odpowiedź. Sekretarz Świętej 
Kongregacji Obrzędów zwięźle zawiadamiał: Ponieważ 
istnieją już dwaj główni Patroni diecezji, nie można 
wydać zezwolenia na inną Patronkę.116 Ks. Biskup fakt 
ten przeżył bardzo boleśnie. Wierny przyjętym ideałom i 
wewnętrznym pragnieniom nie zniechęcił się jednak, ale 
systematycznie wyjaśniał zaistniałe nieporozumienia. W 
większości były one związane z nieznajomością 
konkordatu i historii diecezji łuckiej, która do 1925 r. 
pozostawała zjednoczona unią personalną z diecezjami: 
żytomierską i kamieniecką. Patronowie tych trzech 
diecezji byli uważani za protektorów diecezji łuckiej. 
Tymczasem ta ostatnia na podstawie konkordatu została 
oddzielona od innych. Korzystając z osobistej 
znajomości z M. Agnieszką, prosił ją o wstawiennictwo 
w tej sprawie. Pisał wówczas: Obym tylko znosił jedynie 
takie trudności. Ufam tymczasem, że Wy, moja Droga 
Matko, możecie wykorzystać wasze wysokie znajomości i 
powiązania w Rzymie, aby mi pomóc i w razie potrzeby 
przedstawić sprawę Ojcu Świętemu.  Osobiście mogę to 
uczynić za pośrednictwem bpa Borgongini-Duca. Ten 
środek można by uważać jako oskarżenie z mojej strony 

                                                        
115 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z 
dn. 28 VI 1927, s. 1; zob. także: s. Dominika Wojczal, Rys 
historyczny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, rps 
cyt., s. 15. Pragnienie wyboru Teresy na patronkę wyraża jeszcze 
przed swoim ingresem. W grudniu 1925 r. pisał do M. Agnieszki: 
Pragnę poświęcić moją diecezję w sposób specjalny św. Teresie od 
Dzieciątka Jezus. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, 
list cyt. z dn. 21.XII.1925, s. 1. 
116 Sekretariat Świętej Kongregacji Obrzędów, Pismo do Ks. Bpa A. 
P. Szelążka, Rzym, 19.X.1927, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
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przed Ojcem Świętym. Tego należy uniknąć. Natomiast 
Wasze macierzyńskie wstawiennictwo (...) nie zdziwi 
nikogo. 117 W pozytywnym rozpatrzeniu tej sprawy Ks. 
Biskupowi przydała się dobra znajomość prawa 
kościelnego. W rozmowie z Ks. Nuncjuszem 
przypomniał, że: W przepisach liturgicznych nie ma 
żadnego zakazu posiadania dwóch patronów diecezji; a 
więc można przyjąć dwóch dla diecezji łuckiej: św. 
Stanisława i św. Teresę od Dzieciątka Jezus.118 Wreszcie 
27 lipca 1928 r. otrzymał „kopię” Dekretu. Z powodu 
wizytacji, w pośpiechu opublikował niezbędne 
rozporządzenia (15/VIII nr 4147, 6/IX 28). 
Duchowieństwo i wiernych zachęcał do urządzania 
nowenn i triduum z procesjami i akademiami przed 
uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Wystosował również specjalny list pasterski, który był 
czytany 3 października 1928 r. podczas uroczystej sumy 
we wszystkich parafiach. Po skończonych 
uroczystościach otrzymał relacje duszpasterzy 
zadziwionych deszczem łask nowej patronki. W Łucku i w 
Kowlu (największych miastach na Wołyniu) - liczne 
nawrócenia grzeszników, którzy nie spowiadali się od 15 
- 18 - 20 lat. (...) Jeden ksiądz, który do chwili obecnej 
był sceptyczny co do kultu naszej Świętej - porwany przez 
owe nawrócenia - stał się bardzo żarliwym sługą.119 Jej 
                                                        
117 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
3.XI.1927, s. 1. Z zachowanej korespondencji wynika, że Ks. Biskup 
prosił o pomoc jeszcze inne wpływowe osoby, między innymi Ks. 
Kard. Vico.  
118 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
3.XI.1927, s. 1 
119 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 10.X.1928, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1. Dowodem orędownictwa św. Teresy z 
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cudowną ingerencję dostrzegał również Ks. Biskup. 
Temu wstawiennictwu przypisywał pomyślne 
rozwiązanie kilku bardzo złożonych spraw. Nie wahał się 
twierdzić, że św. Teresa rzeczywiście kieruje swoją 
diecezją.120 Pod wpływem rozpowszechnianego kultu, na 
terenie Wołynia powstawało coraz więcej świątyń pod 
wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus (np. Kowel, 
Rokitno, Łuck – kościół seminaryjny). Ks. Jan Szych 
pisał: Chwała i uwielbienie św. Teresy coraz bardziej w 
nas potężnieje pod wpływem jej wielkiego czciciela (...) 
Ks. Bpa Szelążka.121 Gorliwy duszpasterz szczerze 
                                                                                                           
Lisieux były liczne cudowne nawrócenia: W tych dniach jestem 
mocno wzruszony nowym owocem działania Małej Królowej. Pewna 
światowa dama, która przez 17 lat nie przystępowała do spowiedzi 
świętej, a w roku ubiegłym porzucił ją mąż - i która zwykle źle 
mawiała o Kościele katolickim, otrzymała od mojej służącej obrazek 
błogosławionej Teresy. Wówczas zaczęła się modlić. Po okresie 
niezwykłego płaczu, który trwał przez wiele dni, wyspowiadała się i 
natychmiast odzyskała spokój duchowy wraz z całkowitym zaufaniem 
Bogu. Teraz przyznaje, że powinna służyć Bogu z całego serca. 
Wszędzie opowiada, że jej nawrócenie było dziełem Błogosławionej 
Teresy. Dzisiaj jest ona gotowa często się spowiadać i iść za radami 
doskonałości ewangelicznej. Dziękuję Wam, Matko Przełożona w 
imieniu wszystkich tych ludzi, którzy otrzymują obrazki i we własnym 
imieniu za ten dowód Waszej łaskawości i bezcennej pamięci. A. P. 
Szelążek, List do M. Agnieszki, list cyt. z dn. 16 X 1924, s. 1-2. 
120 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z 
dn. 28 VI 1927, s. 1; zob. także: A. P. Szelążek, List do M. 
Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 10.X.1928, s. 1.  
- 121 A. P. Szelążek uważał św. Teresę za patronkę diecezji i 
osobistą duchową mistrzynię. Propagował też, ułożoną przez siebie 
modlitwę ku jej czci: Do ciebie św. Tereso od Dzieciątka Jezus 
zwracam się z pokorną prośbą o szczególny patronat nad nami. 
Osłoń nas od wszystkich niebezpieczeństw, tak duchowych jak i 
doczesnych: pokieruj sprawami (naszymi) dla większej chwały Bożej 
i dopomóż osiągnąć te zdania, które wyznaczyła nam Opatrzność 
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pragnął, aby ziemia. wołyńska stała się: ojczyzną 
świętych, dzielnicą błogosławioną przez Boga.122 
Wierzył, że za wstawiennictwem małej świętej 
diecezjanie odrzucą to wszystko, co ich zmusza do 
trwania w marazmie, obojętności religijnej i 
niemoralności.123 Od samego początku jasno określił cele 
kultu: Wszystko zaś zbiegać się powinno do jednego 
ogniska, (...) które przyświecać ma w tej akcji 
nieustannie, do rozpalenia miłości Bożej w duszach 
ludzkich.124 Pomimo wybuchu II wojny światowej i 
nieszczęść z nią związanych, Biskup Łucki nie zwątpił 
we wstawiennictwo patronki diecezji. W 1943 r. pisał: 
Diecezja łucka graniczy z Bolszewią. Że dotąd dzielnie 
opieramy się zgubnym zasadom Kominternu, że stale 
zwalczamy komunizm, że chcemy Boga, że chcemy Jego 
panowania i chwały (...) zawdzięczamy to św. Tereni od 
Dzieciątka Jezus, naszej możnej Patronce. Ona to 
wyprasza u Pana Zastępów te róże, które nam zsyła w 
takiej obfitości. Wyrażając Jej tu naszą szczerą podziękę 
za to nieustanne pośrednictwo za nami, serdecznie proszę 
Was, Najdrożsi moi, nie przestawajmy błagać Jej trwałej 

                                                                                                           
Boża. U stóp ołtarza ślubuję Ci zachowanie Twych świętych 
wskazań, aby wszystkie serca zapłonęły tą miłością Bożą, którą w 
nich zapalać pragniesz. Amen. Tenże, Modlitwa, ArST sygn. E/II-g, 
s. 1. Zob. także: A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list 
cyt. z dn. 10.X.1928, s. 1. 
122 A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy patronką 
diecezji łuckiej, Jednodniówka, Łuck, 3.X.1928, s. 3. 
123 Tamże, s. 3. zob. także: tenże, Deszcz róż, art. Bierzgłowo 
Zamek, 27.IX.1947, sygn. E/II-f, s. 3 . 
124 A. P. Szelążek, Zarządzenie w sprawie przygotowania na 
pierwsze święto Patronki diecezji łuckiej, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 388. 
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opieki.125 O żywotności tego kultu świadczy fakt, że 
kapłani wołyńscy zaszczepiali go tam, gdzie po II wojnie 
światowej zlecono im pełnienie duszpasterskiej posługi.  

Posłannictwo św. Teresy z Lisieux obejmowało 
również apostolat kapłanów. Przejawów tej opieki w 
trudnej posłudze pasterskiej doświadczał również Ks. Bp 
A. P. Szelążek. Przekonany, że pod jej patronatem można 
skutecznie szerzyć chwałę Bożą i budować Kościół 
duchowy, opracował projekt Kapłańskiego Zgromadzenia 
Sług św. Teresy od Dzieciątka Jezus . Z prośbą o 
wyrażenie swych opinii i uwag o Regule, która 
kształtowałaby życie przyszłych kapłanów zwrócił się do 
M. Agnieszki. List ten znalazł oddźwięk wśród 
francuskich kapłanów, którzy utworzyli związek Unia 
Kapłańska Braci duchowych św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. 126 W styczniu 1928 r. Ks. Biskup poprosił o 
wpisanie go do Bractwa Kapłańskiego. Motywując swą 
decyzję, twierdził: Sprawia mi to podwójną radość. Będę 
się starał propagować wspomniane Stowarzyszenie w 
diecezji św. Teresy od Dzieciątka Jezus.127 Tę ideę 
nosiłem zawsze w swojej duszy i niestety, nie 
znajdowałem dostatecznego czasu, by zrealizować te 

                                                        
125 A. P. Szelążek, Projekt listu na 60 lecie kapłaństwa, 1943, ArST 
E/II-c, s. 3. 
126 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z 
dn. 27 I 1927, s. 1; zob. także tenże, List do M. Agnieszki od Jezusa, 
Biarritz, 31. X. 1927, ArST sygn. E/IV-g, s. 1; tenże, Autobiografia, 
rps cyt., s. 2. 
127 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
20.I.1928, s. 1. 
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marzenia. Teraz będzie bardzo łatwo zorganizować tę 
Unię. Niech będzie Bóg uwielbiony!128 

Kolejnym dowodem autentycznej więzi Ks. Bpa A. 
P. Szelążka z Małą Świętą było chętne włączanie się w 
różne akcje związane z jej osobą lub duchowością . W 
1929 r. otrzymał propozycję zostania członkiem Komitetu 
Budowy Bazyliki poświęconej św. Teresie od Dzieciątka 
Jezus w Lisieux. Dziękując za to wyróżnienie, wyznał: 
Nie mogłem się doczekać na ziemi większego zaszczytu 
jak praca (...) na rzecz realizacji budowy kościoła, który 
będzie godny mojej najukochańszej Patronki. Dziękuję 
Wam, Moja Droga Matko, z całego serca; jestem 
nieskończenie wdzięczny.129 W późniejszym okresie 
wysyłał na ten cel ofiary i propagował ideę pomocy 
materialnej wśród zamożnych diecezjan. W okresie 
budowy bazyliki powstał projekt umieszczenia w niej 
krajowych kaplic. Ks. Biskup propozycję tę przedstawił 
Ks. Prymasowi A. Hlondowi i Ministrowi Wyznań i 
Nauczania Publicznego – Świętosławskiemu.130 

                                                        
128 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Grudzień 1927, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
129 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
2.IV.1929, s. 1. 
130 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Rabka 
Zdrój 18. VIII. 1939, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. Ks. Biskup w 
odpowiedzi napisał: Z niewypowiedzianą radością donoszę o mojej 
zgodzie na zostanie członkiem Komitetu budowy bazyliki 
poświęconej św. Teresie od Dzieciątka Jezus w Lisieux. W najbliższej 
przyszłości nadeślę moją skromną ofiarę (....). Mam więc zaszczyt 
prosić Was pokornie o pewną ilość tych zapowiedzi (z 
błogosławieństwem papieskim i obrazem Bazyliki), które otrzymałem 
wraz z Waszym uprzejmym listem - aby je przekazać moim 
diecezjanom katolikom posiadającym znaczniejsze dobra. A. P. 
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Realizacji powyższych zamierzeń przeszkodził wybuch 
II wojny światowej. Współcześnie trudno byłoby ustalić 
skutki tych porozumień. Pozostaje jednak faktem wielkie 
zawierzenie Ks. Bpa Szelążka św. Teresie od Dzieciątka 
Jezus i troska o rozwój jej kultu, nie tylko na terenie 
diecezji łuckiej, ale i na całym świecie. 

 
Wielki budowniczy  

Ks. Bp A. P. Szelążek zasłynął również jako wielki 
budowniczy. W momencie obejmowania nowej diecezji 
zauważył trudności, które w dalszej konsekwencji 
przyczyniały się do zaniku powołań i osłabienia wiary 
niektórych grup społecznych. Wynikały one z faktu, że 
diecezja łucka była rozległa, a kościoły bardzo oddalone. 
W czasie złej pogody, kapłani potrzebowali dwóch dni, 
aby dotrzeć do chorych. W celu umożliwienia wierzącym 
swobodnego korzystania z posługi Kościoła, Ks. Biskup 
zainicjował wznoszenie kaplic i nowych świątyń.131 Na 
temat trudnej sytuacji pisał: W mojej diecezji buduje się 
wiele małych i biednych kościołów, ale niezbędnych, 
ponieważ ludność katolicka mieszka rozproszona na 
wielkim terytorium 30 000 km2. Przeciętna odległość do 
kościoła parafialnego wynosi 10 - 70 km. Kryzys 
gospodarczy dzisiaj utrudnia prowadzenie budów.132 
Podejmując próbę zaradzenia brakom materialnym, przez 
dwa lata współpracował przy redakcji statutu nagrody 
im. prof. Tadeusza Chrząszcza. W wyniku pertraktacji 
                                                                                                           
Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 2.IV.1929, s. 
1. 
131 Zob. J. Kłoczowski, L. Millerowa, J. Skarbek, zarys dziejów 
Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 316-317. 
132 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 6.I. 1932, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
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ustalił, że przysługiwać ona będzie osobom 
odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w 
dziedzinie propagowania wiary katolickiej na wschodzie 
Polski.133 

Niewątpliwą jego zasługą było powiększenie liczby 
parafii w diecezji łuckiej, których ilość w ciągu pierwszych 
dziesięciu lat wzrosła prawie dwukrotnie. W czasie swego 
Ordynariatu  Ks. Bp A. P. Szelążek utworzył: 5 
dekanatów, ponad 70 parafii. Przyczynił się też do 
wybudowania i odnowienia ponad 40 kościołów, ok. 100 
kaplic, w tym gruntownej restauracji Katedry Łuckiej, 
Pałacu Biskupiego, gmachu Seminarium Duchownego w 
Łucku, Seminarium Papieskiego w Dubnie. W 1939 r. 
diecezja liczyła 16 dekanatów, 167 parafii, 160 
kościołów, 165 kaplic, 240 księży i ponad 370 tyś. 
wiernych wyznania rzymskokatolickiego.134  

 
Dążenie do odnowy Kościoła lokalnego 

Ks. Bp A. P. Szelążek rozumiał dążenia oraz 
potrzeby społeczne ówczesnych czasów. Już na początku 
swej posługi biskupiej w diecezji wyznał, że jednym z 
najważniejszych dążeń w pracy duszpasterskiej będzie 
dobro młodzieży i harmonijne zespolenie społeczeństwa 
na Kresach. Z władzami starał się zachowywać dobre 
                                                        
133 Więcej na temat tej nagrody zob. Kard. A. Hlond, List do Ks. Bpa 
A. P. Szelążka, Poznań, 14 października 1935, s. 1. [w:] 
Korespondencja Kard. A. Hlonda z prof. UP Tadeuszem 
Chrząszczem w sprawie nagrody im. prof. T. Chrząszcza 1935-1937. 
Excerptum z Acta Hlondiana, t. IV, cz. 11 Korespondencja Kard. A. 
Hlonda, zebrał ks. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, s. 211. 
134 Zob. W. Kluz, Wytrwałość, dz. cyt., s. 65-67; M. Malinowski, B. 
Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i 
Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 25. 
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stosunki twierdząc, że w ten sposób wiele spraw można 
załatwić z korzyścią dla Kościoła. W doroczne święta 
odbywały się w jego pałacu przyjęcia przedstawicieli 
duchowieństwa, władz i społeczeństwa. Wiele osób 
znających go osobiście podkreślało, że dobra ocena 
najistotniejszych zasad polskiej państwowości, umożliwiła 
mu odegranie pozytywnej roli w zespoleniu Kresów z 
resztą Rzeczypospolitej.135 Na temat skomplikowanej 
sytuacji na Wołyniu pisał: Istnieje wszakże na razie pewne 
niebezpieczeństwo wybuchów komunistycznych. Dwa takie 
wybuchy zdarzyły się w tym roku  (...) Nie jest przeto 
bezpiecznie. Proszę nie przestawać modlić się za mnie, za 
diecezję, za Ojczyznę, za Kościół o odwrócenie 
wprowadzenia u nas ustawy małżeńskiej, która jest 
imitacją małżeństw bolszewickich.136  

Zgodnie z duchem czasu starał się dostosować do 
potrzeb ewangelizacji miejscową Kurię Biskupią. Została 
ona podzielona na 6 sekcji: administracji, nauki i sztuki, 
wiary i moralności, majątkowo-finansową, statystyczną, 
szkolną oraz obrządku wschodniego. Regulamin prac w 
                                                        
135 Nowina, Diecezja łucka od 1914-1950, art. cyt., s. 58-59. ***, 
Święcone u J. E. Ks. Bpa Szelążka, MDŁ 4(1929) nr 3, s. 158. (197-
158) O dobrych relacjach z władzą państwową świadczy fakt, że był on 
członkiem różnych honorowych komitetów. W związku z wizytą 
Ignacego Mościckiego na Wołyniu (16.VI.1929), Honorowy Komitet 
Przyjęcia prezydenta tworzyli: Henryk Józefski – wojewoda, Ks. Bp A. 
P. Szelążek, bp prawosławny Dionizy oraz generał, poseł i kurator. 
Zob. ***, W związku z ..., Wołyń Bliżej 6(1999) nr 2(22), s. 24; zob. 
***, Święcone w apartamentach J. E. Ks. Bpa A. P. Szelążka, MDŁ 
3(1928) nr 4, s. 202; zob. ***, 10 rocznica (1926-1936) Ingresu do 
Katedry Łuckiej ks. dr biskupa Adolfa Szelążka, Wołyń bliżej 
6(1999) nr 1(21), s. 65. 
136 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Warszawa, 29.XI.1931, 
ArST sygn. E/IV-g/2, s. 1. 
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Kurii opracował sam Ks. Biskup. W latach 1926-1932, 
przy Kurii Diecezjalnej w Łucku działał Sekretariat 
Generalny do Spraw Akcji Społecznej. Został on 
utworzony 16 września 1926 r. W trosce o wyższy poziom 
kultury chrześcijańskiej Ks. Bp A. P. Szelążek erygował 
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (22 lutego 1932) 
oraz Instytut Wyższej kultury Religijnej (1938).137  

Mniej rozbudowany był Sąd Biskupi, w którym 
rozpatrywano sprawy cywilno-karne dotyczące 
duchowieństwa, małżeństw, kar kościelnych, beatyfikacji i 
kanonizacji świętych.138 W Łucku działała również 
Kancelaria Biskupia oraz Kapituła Katedralna Łucka, 
której członkowie wspierali wiele duszpasterskich działań. 
Mieściła się ona w Pałacu Biskupim, przy ul. 
Dominikańskiej 40.139  

Członkowie Kapituły Łuckiej140 
L.
p. 

Imię i nazwisko Zakres pracy 

                                                        
137 Zob. Dekret erekcyjny z 16 września 1926 r., MDŁ 1(1926) nr 2, 
s. 80; zob. także: Elenchus ... pro Anno Domini 1926, s. 18; Dekret 
powołujący Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Łucku z 22 
lutego 1931 r., MDŁ 7(1932) nr 4, s. 185-186; Statuta Synodi 
Dioecesanae Luceoriensis, dz. cyt., s. 25-27 (statuty 108-113); C., W 
dniu 10-ciolecia, art. cyt., s. 113; ***, 10 rocznica (1926-1936) 
Ingresu do Katedry Łuckiej ks. dr biskupa Adolfa Szelążka, art. cyt., 
s. 65; M. Dębowska, Organizacja Kurii Biskupiej w Łucku. Studium 
kancelaryjno-wrchiwoznawcze, ABMK 71(1999), s. 389-397. 
138 Zob. Statuta Synodi Dioecesanae Luceoriensis, dz. cyt., s. 27 
(statut 114). 
139 Nowina, Diecezja łucka od 1914-1950, art. cyt., s. 59; Zob. 
Elenchus ... pro Anno Domini 1926, dz. cyt., s. 19; Elenchus ... pro 
Anno Domini 1938, s. 17; Statuta Synodi Dioecesanae Luceoriensis, 
dz. cyt., s. 28-31 (statuty 119-137). 
140 Zob. Nowina, Diecezja łucka od 1914-1950, art. cyt., s. 59. 
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1.  Prałat Muraszko Oficjał, kierował sprawami Sądu 
Biskupiego 

2.  Prałat Jan Zagórski  Prowadził dział finansowo - 
gospodarczy 

3. Prałat Stanisław 
Żukowski  

Zajmował się sprawami rytu 

4. Prałat Czyżewski  Odpowiadał za archiwum i akta 
metryczne 

5 Ks. Bp S. 
Walczykiewicz 

Prowadził dział administracyjny 

 
Ks. Bp A. P. Szelążek wykazywał szczególną 

troskę o odnowę i pogłębienie życia religijnego 
diecezjan. W tym celu zainspirował regularne urządzanie 
rekolekcji; misji dla inteligencji, duchowieństwa czy 
innych grup społecznych. W 1935 r. sprowadził cudowny 
obraz Najświętszej Maryi Panny Latyczowskiej (katedra 
łucka), przechowywany wcześniej w kaplicy Gimnazjum 
im. Cecylii Zyberk-Plater w Warszawie oraz obraz 
Jezusa Chrystusa Tarnorudzkiego (Rożyszcze).141  

W pracy nad odrodzeniem diecezji Biskup Łucki 
znajdował oparcie i konkretną pomoc w różnych 
organizacjach religijnych. W ich rozwoju widział wielką, 
wewnętrzną i zewnętrzną, siłę mogącą przeciwstawić się 
ateizmowi. Usilnie zabiegał o to, by kierownicze 
stanowiska otrzymywały osoby pociągające innych ku 
Bogu i posiadające naturalne predyspozycje społeczne. 
Przypominał, że uczestnicząc w duchowym kapłaństwie, 
                                                        
141 Zob. ***, 10 rocznica (1926-1936) Ingresu do Katedry Łuckiej 
ks. dr biskupa Adolfa Szelążka, art. cyt., s. 65; Z. Starnawski, Dzieje 
diecezji łuckiej, łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, ref. cyt., s. 21; 
Kronika. Rożyszcze, MDŁ 4(1929) nr 9, s. 383. 
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przykładem świętego życia, słowem i modlitwą 
chrześcijanie mają przybliżać ludzi do Chrystusa. Winni 
oni być obecni we wszystkich obszarach życia 
społecznego, od rodziny poprzez dziedzinę polityki, życie 
gospodarczo-społeczne aż po kulturę. We wszystkich tych 
sferach mają kierować się duchem Ewangelii, stawiając 
wartości etyczne przed materialnymi, broniąc godności i 
praw osoby ludzkiej. 142 

Dużym poparciem Ks. Bpa A. P. Szelążka cieszyły 
się Kółka św. Teresy. Były one związane z Krucjatą 
Eucharystyczną, której zadanie polegało na rozszerzaniu 
czci Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez częstą 
Komunię św. i systematyczne (...) urabianie duszy dziecka. 
Zdając sobie sprawę z siły, jaką Eucharystia wnosi w 
życie Kościoła i jego członków, Ks. Biskup był gorącym 
propagatorem tej formy pobożności.143 

Bardziej uniwersalnym zrzeszeniem była Akcja 
Katolicka. Obejmowała ona wszystkie warstwy społeczne. 
Przewodnią ideą apostołowania były słowa św. Pawła, aby 
wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie (Ef 1, 10). Do 
realizacji tego celu członkowie Akcji dążyli przez 
                                                        
142 Zob. A. P. Szelążek, Deszcz róż, art. cyt., s. 2; zob. tenże, List 
pasterski w sprawie budowy domów katolickich, Łuck 1934, s. 6; 
tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935, s. 18-19; 
tenże, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 199. Ks. Bp A. P. 
Szelążek myśl tę wyraził następująco: Katolicy - obywatele kraju - w 
dziedzinie spraw doczesnych, czy one dotyczą życia intelektualnego, 
artystycznego, społecznego, czy politycznego, skierowują swoją 
działalność na te sprawy w świetle ostatecznego celu - służenia 
Bogu. Tenże, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 196. 
143 Zob. A. P. Szelążek, Eucharystyczne duszpasterstwo wśród 
młodzieży, MDŁ 1(1926) nr 1, s. 16-17; tenże, List do Księży 
Proboszczów polecający Krucjatę Eucharystyczną, MDŁ 3(1928) nr 
2, s. 73. 
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organizowanie kursów, konferencji, rekolekcji, zakładanie 
czytelni, bibliotek, szkół katolickich oraz popieranie dobrej 
prasy. Przy intensywnym poparciu Ordynariusza, w 1937 r. 
na terenie diecezji łuckiej działały 102 oddziały terenowe 
Akcji Katolickiej, zrzeszające w sumie 4005 członków.144 

Ks. Biskup cenił również Ligę Katolicką, 
składającą się z Polonii Amerykańskiej. Podkreślał, że jej 
członkowie spełniają doniosłą rolę w odrodzeniu życia 
moralnego w Polsce, przyczyniają się bowiem do 
szybszego rozwoju świątyń, a tym samym wspierają 
rozwój życia nadprzyrodzonego wśród rodaków. Podobne 
słowa uznania kierował do międzynarodowej organizacji 
Caritas oraz Bractw religijnych. W 1936 r., utworzył 
Komitet Obrony Wiary i Moralności, którego szczególnym 
zadaniem była troska o rozwój wiary.145 

Dużą rolę w dziele ewangelizacji Ks. Bp A. P. 
Szelążek wyznaczał prasie, książkom, odczytom oraz 
wykładom o treści katolickiej. Aby zaspokoić w tym 
względzie potrzeby wiernych w 1926 r. otworzył 
drukarnię diecezjalną, która wydawała między innymi 
                                                        
144 Zob. A. P. Szelążek, Życie nadnaturalne, sygn. E/II-g, s. 1; zob. 
także: tenże, Pismo w sprawie budowy domów katolickich, art. cyt., 
s. 2; tenże, List pasterski do nauczycieli szkół podstawowych, MDŁ 
5(1930) nr 11, s. 7; tenże, Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, MDŁ 
1(1926) nr 2, s. 71-73. 
145 Zob. A. P. Szelążek, Odezwa o Akcji Katolickiej, MDŁ 6(1931) 
nr 2, s. 51-52; zob. tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list 
cyt., s. 23-24, 39; tenże, Deszcz róż, art. cyt., s. 2; tenże, Pismo do 
społeczeństwa katolickiego w Łucku, ŻK 4(1930) nr 3, s. 1; ŻK 
23(1938), s. 364, 20(1933), s. 307. MDŁ 2(1928), s. 71-73, 3(1928), 
s. 131-133, 6(1930), s. 264-274, 6(1136), s. 191-193; tenże, 
Przemówienie z okazji Ogólnokrajowego Zjazdu Ligi Katolickiej, 
bmrw, ArST sygn. E/II-e, s. 1-4; tenże, Przemówienie dotyczące 
otwarcia Caritasu, MDŁ 1(1926) nr 1, s. 19. 
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tygodnik Życie Katolickie (1930-1939), Miesięcznik 
Diecezjalny Łucki (1926-1939), W sprawie Bożej (1935-
1939), i Pro Fide (1936-1939). Drukarnia diecezjalna 
dostarczała na teren całej diecezji pisma potrzebne do 
głoszenia słowa Bożego.146  

W dziele reformy Kościoła Ks. Biskup podkreślał 
zaangażowanie wspólnot życia konsekrowanego. Jako 
Pasterz diecezji od samego początku nawiązywał kontakty 
z różnymi zgromadzeniami, a nawet zakładał nowe. 
Doceniając rolę, jaką osoby konsekrowane odgrywają w 
życiu Kościoła lokalnego, w kazaniach ukazywał piękno 
i sens takiego wyboru. Przypominał, że przez gorliwe 
zachowanie rad ewangelicznych zakonnicy dążą do 
zjednoczenia z Bogiem pod opieką Niepokalanej Matki. Z 
tego też powodu są oni błogosławieństwem dla okolicy, 
gdyż ze względu na nich Bóg błogosławi światu.147 
Interesującym spostrzeżeniem Biskupa Łuckiego było 
stwierdzenie, że Zgromadzenia powoływane są przez 
Opatrzność Bożą w konkretnych czasach, by przekazać 
światu jakieś Boże przesłanie.148 

Przede wszystkim jednak, Ks. Bp A. P. Szelążek 
wiele czasu poświęcał na wizytowanie poszczególnych 
parafii. W głoszonych naukach podkreślał znaczenie 
życia w zjednoczeniu z Bogiem. Jego zdaniem, o rozwój 
duchowy bliźnich, troszczy się tylko taki człowiek, który 
sam doświadczył miłosnego działania Trójcy Świętej. 
                                                        
146 Zob. ***, 10 rocznica (1926-1936) Ingresu do Katedry Łuckiej 
ks. dr biskupa Adolfa Szelążka, art. cyt., s. 65; Ks. W. Hipsz, 
Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 7. 
147 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 258. 
148 Zob. A. P. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz, Łuck, 
27.III.1936, ArST sygn. E/IV-g, s. 1; zob. tenże, List do Marii 
Kubasiewicz, Łuck, 7.X.1936, ArST sygn. E/IV-f, s. 1. 
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Akcentował także szczególne znaczenie modlitwy w 
pracach apostolskich. Modlitwa to dźwignia potężna , to 
czynnik żywy rozwoju stosunków ludzkich, to gwarancja 
naszego wpływu na wypadki, to moc, przed którą znikają 
niemożliwości.149 Twierdził, że obowiązkiem katolików 
jest przyczynianie się godziwymi środkami do zespolenia 
wszystkich ludzi pod sztandarem Chrystusowym. 
Wzmożoną modlitwę w okresie ważnych wydarzeń 
społecznych i politycznych uważał za nakaz sumienia. 
Pasterska miłość i troska o rozwój duchowy diecezjan 
objawiała się w trudzie wizytacji parafii i placówek 
katolickich, rozrzuconych na wielkich przestrzeniach 
Wołynia i Polesia. Ks. W. Hipsz wspominał: Jako diakon 
podczas (...) wizytacji towarzyszyłem Pasterzowi w jego 
uciążliwej pracy i nie mogłem wyjść z podziwu, iż mimo 
wielkiego utrudzenia, ciężkich warunków pracy: czerwiec 
- upały, w stroju biskupim, w ciężkiej kapie, której jako 
klerycy nie mogliśmy jedną ręką utrzymać, trzymając w 
lewej ręce trzykilogramowy pastorał srebrny, bierzmował 
wg rytu trydenckiego, wówczas niezliczone rzesze 
wiernych.150  

 
Rozkład wizytacji pasterskiej w r. 1939 
J. E. Ks. Biskupa dra A. P. Szelążka151 

Nazwa 
parafii 

Data i 
godzina 

Data i 
godzina 

Dokąd ma 
nastąpić 

                                                        
149 A. P. Szelążek, List pasterski z wezwaniem do modlitwy na 
intencję osiągnięcia jedności przy wyborach do Sejmu i Senatu w r. 
1930, MDŁ (1930) nr 10, s. 377. 
150 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 6 
151 Zob. Rozkład wizytacji, MDŁ 14(1939) nr 6, s. 339. 
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przyjazdu odjazdu wyjazd 
Szpanów 
Żytyń 
Aleksandria 

2 lipca 1000 

2 lipca 1500 

3 lipca 1700 

2 lipca 1600 
2 lipca 1600 
4 lipca 1600 

do Żytynia 
do Aleksandrii 
do Łucka 

Zdołbunów 
Tajkury 
Ożenin 

8 lipca 1600 

9 lipca 1700 

10 lipca 1700 

9 lipca 1600 

10 lipca 1600 

11 lipca 1600 

do Tajkur 
do Ożenina 
do Łucka 

Beresteczko 
Łobaczówka 

16 lipca 1000 

17 lipca 1000 
17 lipca 900 

17 lipca 1600 
do Łobaczówki 
do Łucka 

Kupiczów 
Woronczyn 
Kisielin 
Zaturce 
Koniuchy 

22 lipca 1700 

23 lipca 1700 

24 lipca 1700 

25 lipca 1700 

26 lipca 1700 

23 lipca 1600 

24 lipca 1600 

25 lipca 1600 

26 lipca 1600 

27 lipca 1500 

do Woronczyna 
do Kisielina 
do Zaturzec 
do Koniuch 
do Łucka 

Binduga 
Rymacze 
Opalin 

29 lipca 1600 

30 lipca 1700 

1 sierpnia 1000 

30 lipca 1600 

1 sierpnia 1000 

1 sierpnia 1500 

do Rymacz 
do Opalina 
do Łucka 

Derażne 5 sierpnia 1600 6 sierpnia 1600 do Łucka 
 

Ks. Biskup miał również zwyczaj odwiedzania 
diecezjan w ich prywatnych domach. Podczas tych 
spotkań był pełen życia i uprzejmości, dla każdego 
znalazł czas i serdeczne słowo, aby go pocieszyć, 
rozmówić się z nim oraz udzielić swej światłej rady.152 
Rano, jak zwykle, klęczał przed wielkim ołtarzem 
adorując Najświętszy Sakrament, odprawiał medytację i 
odmawiał brewiarz wspólnie z  diakonami.153 Przy okazji 
spotkań z wiernymi, Ks. Biskup poznawał również ich 
potrzeby duchowe i materialne, i w miarę swych 

                                                        
152 Przyjazd J. E. Ks. Bpa A. Szelążka do Wiśniowa oraz uroczyste 
poświecenie kamienia węgielnego pod Kościół parafialny w Kątach, 
MDŁ 2(1927) nr 6, s. 476-477. 
153 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 6 
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możliwości starał się im zaradzić.154 Nawiedzające 
diecezjan klęski żywiołowe, stały się dla niego okazją do 
napisania listu pasterskiego o konieczności 
praktykowania miłosierdzia w życiu chrześcijańskim. 
Troszcząc się o najuboższych mieszkańców, 15 listopada 
1928 r. reaktywował Rzymskokatolickie Diecezjalne 
Towarzystwo Dobroczynności. W swych pismach z 
naciskiem podkreślał: Im większa jest niedola bliźniego, 
tym większa być winna nasza gorliwość ku jej złagodzeniu i 
usunięciu. (...) W najgłębszym zrozumieniu konieczności 
okazania pomocy znajdującym się w potrzebie bliźnim 
zawsze gorąco wzywałem Duchowieństwo diecezji do 
rozwinięcia po parafiach akcji charytatywnej. Ażeby w 
pracy tej mógł wziąć czynny udział ogół wiernych 
domagałem się utworzenia w każdej parafii Katolickiego 
Towarzystwa Dobroczynności, które by mogło zaradzić 
powstającej niedoli bliźniego.155 3 marca 1939 r. Ks. Bp 
przewodniczył w Warszawie w posiedzeniu Komisji 
Dobroczynności przy Episkopacie Polski. Dziękując 
                                                        
154 W lipcu 1931 r. huragan i gradobicie zniszczyły wielkie obszary 
zbiorów i plonów na Wołyniu, Bp Szelążek natychmiast 
zorganizował poszkodowanym pomoc. ŻK 3(1930), s. 4. Zob. ***, 
15.XI.1928, Wołyń Bliżej 5(1998) nr 4(20), s. 67. Zimą 1928 r. 
wybuchła w Łucku epidemia grypy. Zachorowało na nią ponad 3 tyś 
mieszkańców miasta. Było to szczególnie uciążliwe dla rodzin ubogich. 
Zachorował również Ks. Bp A. P. Szelążek. Zob. ***, Grypa w 
Łucku, Wołyń Bliżej 5(1998) nr 4(20), s. 66; Poświęcenie gmachu 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku, Wołyń Bliżej 5(1998) nr 
4(20), s. 67. Po ciężkiej zimie 1918/29 nastąpiła klęska w sadach 
owocowych na Wołyniu. z powodu wielkich mrozów przemarzło 70% 
drzew owocowych Wołynia. ***, Klęska w sadach owocowych na 
Wołyniu po zimie 1928/1929, Wołyń Bliżej 6(1999) nr 2(22), s. 10. 
155 A. P. Szelążek, Okólnik o pomoc zimową dla bezrobotnych, 
MDŁ 11(1936) nr 11, s. 315-316. 
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Księdzu Biskupowi za ofiarną charytatywną działalność, 
ks. W. Kossarzecki stwierdził: Umiałeś zaradzić i biedzie i 
łzom tak obfitym na naszej ziemi w owe czasy(...)Umiałeś 
zainteresować i zorganizować społeczeństwo polskie do 
niesienia pomocy biednym, głodnym i chorym.156  

Szczególną troską Biskup Łucki otaczał młodzież 
Szkół Średnich. Wydał rozporządzenie, zobowiązujące 
wszystkich księży prefektów do założenia oraz 
prowadzenia Sodalicji Mariańskiej. Okazją do 
nawiązania przyjaznej relacji z przyszłą polską 
inteligencją były święta oraz dzień imienin Duszpasterza 
diecezji. Poszczególne Sodalicje Szkół Średnich składały 
mu osobiście lub listownie okolicznościowe życzenia. 
Otrzymywały wówczas osobiste, pisemne 
podziękowanie. Treścią tej korespondencji były 
praktyczne wskazania życia duchowego, które młodzież 
odbierała z radością i wdziecznoscią. Ks. Biskup nie 
obawiał się stawiać młodzieży dużych wymagań. 
Przestrzegał, że : brak wytrwałości, niestałość i niemoc 
duchowa sprawia, że często spotykamy ludzi smutnych, 
zrażonych, zniechęconych i złamanych życiem. 
Tymczasem smutek jest chorobą duszy, a spokojna i 
promienna radość dowodem jej zdrowia.157  

Chętnie uczestniczył także w różnych akcjach na 
rzecz młodzieży. Na początku maja 1927 r. spłonęła w 
pożarze bursa na Grabniku w Równym. Ks. Biskup, obok 
                                                        
156 W. Kossarzecki, Przemówienie w dniu 10 rocznicy Konsekracji J. 
E. Ks. Bpa A. Szelążka, MDŁ 3(1928) nr 11, s. 483; zob. także, 
Czynności J. E. Pasterza diecezji łuckiej, MDŁ 14(1939) nr 3, s. 
169-170. 
157 A. P. Szelążek, List Pasterski w dwóchsetną rocznicę kanonizacji 
św. Stanisława Kostki z 8.IX.1926, MDŁ 1(1926) nr 2, s. 73; Ks. W. 
Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 7. 
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wojewody wołyńskiego Władysława Mecha i Kuratora 
Okręgu Szkolnego Wołyńskiego – K. Szelągowskiego, 
należał do grona protektorów, którzy starali się obudować 
Bursę Polskiej Macierzy Szkolnej. Był to gest troski o 
warunki egzystencji i wychowania 70 bezdomnych dzieci. 
Między innymi pod jego protektoratem Zarząd Koła 
Przyjaciół Harcerstwa w Łucku w dn. 12 maja 1929 r. 
urządził okolicznościową akademię.158  

Apostolską gorliwość Duszpasterza doceniali jego 
współpracownicy. Przede wszystkim zadziwił ich fakt, że 
były to prace, dokonane między 60 a 70 rokiem życia, 
czyli w okresie, kiedy zazwyczaj słabnie efektywność 
działania. Natomiast w jego przypadku zjawisko 
wyczerpania sił zdawało się nie istnieć. Dzień 
intensywnej, regularnej pracy rozpoczynał o godz. 5 
rano.  

Niewątpliwym jego sukcesem było zbliżenie 
społeczeństwa świeckiego do Kościoła. Pisząc na temat 
osiągnięć Biskupa Łuckiego w zakresie odrodzenia wiary i 
moralności na Wołyniu, jeden z komentatorów stwierdził: 
Trzeba było takiego Pasterza na Stolicy Biskupiej (...), by 
dokonać wielkiego przełomu w psychice inteligencji 
polskiej. Tylko nadzwyczajnej pracy, mądrości, 
wytrwałości i talentom organizacyjnym, (...) a przede 
wszystkim duchowi apostolskiemu, przenikającemu Jego 
poczynania, zawdzięczać należy, że życie katolickie na 
Wołyniu otrząsnęło się z marazmu. Do historii Wołynia 
niezawodnie przejdzie (on) (...) jako ten który skutecznie 
walczył z niewiarą, podniósł moralność, wprowadził z 
powrotem ducha Chrystusowego do rodzin polskich i serc 
                                                        
158 Zob. ***, Akademia harcerska w Łucku, Wołyń bliżej 6(1999) nr 
2(22), s. 17. 
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młodzieży kresowej oraz rozwinął pełnię działalności 
apostolskiej ku chwale Bożej.159  

 
Troska o formację kapłanów 

Ks. Bp A. P. Szelążek troszczył się o rozwój 
życia diecezji i stanowczy w kierowaniu jej sprawami.160 
Szczególną uwagę zwracał na potrzebę właściwego 
przygotowania duszpasterskiego przyszłych kapłanów. W 
celu podniesienia ich poziomu naukowego w 1928 r. 
otworzył Seminarium Mniejsze we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Troszczył się również o formację kleryków 
Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku. W 
                                                        
159 A. R., Największa zasługa, ŻK 9(1938) nr 37, s. 587 – 588; zob. 
takżę: C, W dniu 10-lecia ingresu Ks. Bpa A. P. Szelążka, art. cyt., s. 
114. Ks. Bp został także odznaczony przez pułkownika Freuda 
Krasickiego – Dowódcy Brygady KOPU Wołyń odznaką KOPU. 
Zob. ŻK 1934 nr 45, s. 715. Miłą niespodzianką i pomocą 
duszpasterską był dar imieninowy w postaci samochodu, jaki w 1926 
r. ofiarowało mu duchowieństwo płockie z Ameryki. Zob. A. P. 
Szelążek, Podziękowanie, MDŁ 1(1926) nr 1, s. 46. 
160 Zob. Ks. L. Krejcza, List do s. Sabiny Gumkowskiej, Kraków, 
18.IV.1985, ArST sygn. E/IX-c, s. 2. Na temat stanowczości 
Ordynariusza diecezji łuckiej ks. M. Sokołowski pisał: Gdy mi 
pasterz powiedział, że mam na parę miesięcy, do końca roku 
szkolnego, zastąpić profesora historii kościoła, zacząłem się bronić 
wręcz rozpaczliwie, nie czując się zupełnie w możności sprostać 
takiemu obowiązkowi. Po dłuższej namowie Ks. Biskup powiedział 
wreszcie: „masz dopilnować kleryków, by się nauczyli tego, co jest w 
podręczniku”. Tenże, Curriculum vitae dla Domu Księży Emerytów 
we Wrocławiu, ArST sygn. E/IX-b, s. 13. Przy powitaniu Ksiądz 
Biskup oświadczył z miejsca: „Szkoła będzie do końca roku, a potem 
będziesz musiał objąć pracę Sekretarza Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej”. Na to ja: „A co będzie z mymi studiami ? Ksiądz 
Biskup wypowiedział silnie brzmiące twierdzenie, w którego 
pierwsza część uwierzyłem od razu i wierzę dotąd: „Ty stracisz, ale 
sprawa wygra”. Wola Biskupa została spełniona. Tamże, s. 14-15.  
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ułożonym przez niego  statucie znalazł się zapis: Studia 
alumnów winny być prowadzone w taki sposób, aby 
kandydat do stanu duchownego posiadał głęboką wiedzę, 
zarówno w dziedzinie filozofii, teologii jak i nauk 
społecznych.161 Kształtując postawę wewnętrzną 
przyszłych duszpasterzy, wyjaśniał: Kto uczy w Kościele, 
jaśnieć powinien równie nauką jak i świętością. 
Ponieważ nauka, bez życia świętego rozzuchwala 
człowieka, świętość zaś bez nauki niepożytecznym go 
czyni.162 Z zachowanych świadectw wynika, że dbał on nie 
tylko o poziom naukowy, ale głównie o życie duchowe 
kleryków. Celem seminaryjnych oddziaływań miała być 
pomoc w ukształtowaniu człowieka wewnętrznie 
zharmonizowanego, otwartego na działanie Boga i 
posiadającego gruntowną wiedzę, potrzebną do 
skutecznej pracy apostolskiej. Zdolność do spełnienia 
tych zadań stanowiła kryterium, nie tylko przy 
przyjmowaniu kandydatów do kapłaństwa, ale i przy 
powierzaniu poszczególnych stanowisk w 

                                                        
161 A. P. Szelążek, Statut Diecezjalnego Seminarium Duchownego, 
Łuck 1935, s. 18. Na znaczenie wiedzy w życiu kapłanów zwracał 
uwagę w okólniku, skierowanym do księży prefektów. Głębsze 
wtajemniczenie się w zakres nowoczesnych zdobyczy na polu nauk 
ścisłych przekona, że one niosą bogaty materiał apologetyczny, który 
w wielu punktach wykładu religii zamknie usta pseudo-uczonym (...) 
Byłoby zaś wprost nie do darowania, gdyby ksiądz Prefekt dał się 
pod tym względem zdystansować innym i zdradzał nieznajomość 
momentów naukowych, które dla religii nie mogą być obojętne. A. P. 
Szelążek, List do Księży Prefektów, Warszawa, 20.XII.1926, MDŁ 
1(1926) nr 4, s. 176. 
162 A. P. Szelążek, Kościół a nauka - konferencja dla kleryków, 
bmrw, ArST sygn. E/II-g, s. 18. 
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Seminarium.163 Wszyscy profesorowie mieli nie tylko 
tytuły naukowe, ale co ważniejsze: pobożni i zdolni. 
Wyjątkowym zaufaniem darzył Rektora seminarium, 
który miał mu wychowywać pobożnych i światłych 
kapłanów, był nim ks. Antoni Jagłowski (...) Rektor i 
biskup wzajemnie się uzupełniali. I jeden bez drugiego 
nic nie przedsięwziął. Rekurs od rektora do biskupa był 
możliwy, ale decyzja pozostawała rektora.164 

Biskup Łucki usiłował wywołać w klerykach 
świadomość obowiązku wzajemnej pomocy 
wychowawczej, samokształcenia oraz wsparcia na drodze 
do świętości. W tym celu tworzył odpowiednie 
organizacje, między innymi Sąd Koleżeński. W statutach 
seminaryjnych przewidywał opiniowanie alumna przed 
święceniami wyższymi i w wypadkach zamierzonych 
wydaleń.165  

Z seminarzystami i gronem profesorów spotykał 
się nie tylko urzędowo i kanonicznie, ale i prywatnie. 
Darzył (...) kleryków na „ostatki” karnawału i przy 
innych okazjach niespodziankami: w refektarzu dobre 
pączki, parówki, pomarańcze - oczywiście dla 
wszystkich.166 Jego pedagogiczne zdolności sprawiły, że 

                                                        
163 Zob. Rozpoczęcie roku w seminarium, MDŁ 1(1926) nr 2, s. 125-
126; M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz 
katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 25. 
164 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 3. Profesorowie ukończyli Uniwersytety w Rzymie lub w 
Warszawie i Lublinie. Zob. Ks. L. Krejcza, List do s. Sabiny 
Gumkowskiej, list cyt. z dn. 18.IV.1985, s. 2. 
165 Zob. Regulamin życia seminaryjnego, art. 75; zob. także: Ks. A. 
Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 321. 
166 Ks. K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. ks. Biskupie Adolfie 
Szelążku, Szczytno, 24.XI 85, rpsArST sygn. E/V-b, s. 1. 
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alumni okazywali mu szczere, synowskie oddanie. 
Szczególnie budowali się pobożnością, z jaką sprawował 
Najświętszą Ofiarę oraz wrażliwą miłością bliźniego.167 
Ks. Biskup chętnie uczestniczył także w seminaryjnych 
przedstawieniach. W czasie tych spotkań dowiadywał się 
o problemach związanych z codziennym życiem 
kleryków i w miarę możliwości starał się im zaradzić. O 
swych dylematach otwarcie rozmawiał z kapłanami: Przed 
paru laty (...) słyszałem wyjaśnienia rektora Seminarium o 
fatalnym wpływie na zdrowie alumnów wilgotnych murów 
tego Zakładu Wychowawczego – troska najgłębsza 
napełniła moją duszę, nie widziałem bowiem żadnego 
źródła, z którego można by czerpać środki dla przebudowy 
gmachu Seminaryjnego. Parokrotnie rozesłane przeze mnie 
prośby o pomoc do Episkopatu miejscowego oraz do paru 
zamożnych krajów Europy - a także do diecezji katolickich 
w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, - nie dały 
żadnego wyniku.168 Pasterska wrażliwość na potrzeby 
innych wywoływała chęć współpracy. Ks. prof. F. Skalski 
ofiarował się pojechać do Ameryki, aby z uzyskanych tam 
pieniędzy odrestaurować gmach Seminarium. Dzięki jego 
poświęceniu Seminarium Duchowne zostało gruntownie 

                                                        
167 Tamże, s. 1. Ks. L. Krejcza wspominał: Z Ks. Biskupem 
kontaktowałem się przez cztery lata w każdą niedzielę w katedrze, 
głosząc kazania dla młodzieży, Ks. Biskup wówczas spowiadał w 
konfesjonale. Bywałem i w Kurii, jako kleryk służyłem Ks. Biskup 
czasem do Mszy św. Jako ksiądz rozmawiałem z Ks. Biskupem, czasem 
w sprawach delikatnych dotyczących na przykład Seminarium 
Duchownego i innych. Był osobiście bardzo głęboko pobożnym, umysł 
bardzo szeroki, duża wiedza, znajomość języków, w tym również i 
klasycznego rosyjskiego w znakomitym władaniu. Tenże, List do s. 
Sabiny Gumkowskiej, list cyt. z dn. 18.IV.1985, s. 2. 
168 A. P. Szelążek, List do ks. T. Skalskiego, MDŁ 9(1934) nr 1, s. 9. 
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zreformowane i wyposażone. Na przedmieściu Krasne za 
Styrem zbudowano kościół seminaryjny. Liczba alumnów 
dochodziła do 70.169 

Ks. Bp A. P. Szelążek posiadał olbrzymi autorytet 
wśród kapłanów, dostrzegał zalety ich charakteru i 
przywiązanie do Stolicy Apostolskiej. Kresy ukochał, z 
księżmi się zżył tak, że stanowił z nimi jedno. Nie będąc 
kresowiakiem z urodzenia, stał się mimo to wielkim 
Biskupem Kresowym z ducha.170 W kontaktach 
indywidualnych był przystępny, delikatny i pokorny. Z 
podróży zagranicznych przywoził różańce, dzielił się 
wspomnieniami. Wymagał posłuszeństwa oraz 
pobożności, ale i zachęcał własnym przykładem. 
Interweniował osobiście prośbą, modlitwą, a nawet na 
kolanach, prosząc kapłanów o poprawę tam, gdzie były 
potknięcia i upadki.171  Był to biskup, który rządził, ale nie 
rozkazywał. Dla kapłanów miał wielkie i dobre serce. (...) 
Nikogo (...) nie potępiał. Pewnego razu, gdy Kapituła 
nalegała, aby kogoś potępił, odpowiedział ”Nie mogę, bo 
wiem, że Chrystus, by go nie potępił, gdyby znalazł się na 
moim miejscu” Tak mógł odpowiedzieć tylko człowiek 
święty. 172 Trzeba powiedzieć, iż księża diecezjalni mimo 

                                                        
169 Zob. Ks. L. Krejcza, List do s. Sabiny Gumkowskiej, list cyt. z 
dn. 18.IV.1985, s. 1. 
170 Ks. M. Wojciechowski, Moralne odrodzenie świata – ulotka, 
ArST sygn. E/V-c, s. 1; zob. także: Ks. L. Krejcza, List do s. Sabiny 
Gumkowskiej, list cyt. z dn. 18.IV.1985, s. 2. 
171 Zob. Ks. K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. ks. Biskupie 
Adolfie Szelążku, wsp. cyt., s. 1 
172 Ks. M. Wojciechowski, Moralne odrodzenie świata – ulotka, mps 
cyt., s. 1. 
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jego dobroci, świętości bardzo go szanowali, lecz go się 
bali.173  

Ks. Biskup często zapraszał księży do swojej 
kaplicy lub na niedzielne śniadanie i w czasie rozmów z 
nimi starał się rozpoznać ich osobowość oraz wyczucie 
spraw Kościoła. W dialogu tym nie chodziło tylko o 
badanie, ale o stworzenie przyjaznego klimatu, aby w 
momentach trudnych nie obawiali się otwarcie mówić o 
swoich problemach. Ordynariusz Łucki zdawał sobie 
sprawę, że skuteczna współpraca w diecezji musi opierać 
się na zaufaniu, prawdzie i miłości.174 Otwarcie mówił 
kapłanom o swych niepokojach, duchowo 
przygotowywał ich do wierności Chrystusowi w czasie 
prób: Proście Boga, aby przyszły prześladowania. Ryby, 
liny w stawie zanurzają się w mule i przesiąkają mułem 
tracąc swoją wartość. Roztropny gospodarz wpuszcza do 
stawu kilka szczupaków, wtedy liny stają się czujne 
ruszają się i są wartościowe.175 W 1932 r, nawiązując do 
wydarzeń ze ZSRR i Meksyku, przestrzegał: Trudno 
mieć pewność, że oczekuje nas stały pokój religijny, ba 
owszem trzeba się liczyć z możliwością walki z Kościołem 
i prześladowań. Trzeba się więc i samym gotować do 
ofiar i ducha ofiary budzić w tych, co się do kapłaństwa 
gotują, byśmy, jeżeli chwila tych ofiar nadejdzie, umieli 
przez nie przyszły triumf Chrystusowi zgotować. (...) 
Królestwo Boże budują i owoce przynoszą nie 
poszczególne wysiłki akcji kapłańskiej, ale kapłański 
                                                        
173 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 3. 
174 Zob. Ks. K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. ks. Biskupie 
Adolfie Szelążku, wsp. cyt., s. 1. 
175 Ks. B. Orłowski, Wspomnienia o śp. ks. Bp. dr Adolfie Szelążku, 
Mirsk, 1971, ArST sygn. E/V-b,  s. 1. 
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duch, cała wewnętrzna świętość.176  Na rekolekcjach 
wymagał zachowania ścisłego milczenia i pełnego 
uczestnictwa od początku do końca w ćwiczeniach 
duchowych.177 Zazwyczaj osobiście uczestniczył w 
zakończeniu rekolekcji, dając jednocześnie okazję do 
rozmowy i załatwienia bieżących spraw. Księża nazywali 
go dobrym Ojcem. Dostrzegając jego starania o formację 
permanentną, jeden z kapłanów stwierdził: Ta troska 
pasterska ma zawsze na celu, aby kapłani corona i 
gaudium Jego (...) obficie tego życia duchowego mieli w 
sobie, aby w życiu (...) mogły się spełnić słowa Pana 
Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Ojcze Święty strzegłem, 
których mi dałeś i żaden z nich nie zginął”.178 

Wrażliwość Ks. Bpa A. P. Szelążka na potrzeby 
bliźnich ukazała się w całej pełni w stosunku do chorych 
kapłanów. Wobec nich Arcypasterz wprost jak gdyby 
przestaje być zwierzchnikiem, ażeby zostać wyłącznie 
ojcem. Świadków tych słów jest coraz więcej, - są nimi 
wszyscy ci, co w swej niedoli mieli szczęście doznać opieki 
za strony Jego Ekscelencji. 179 Jednym z nich był Ks. B. 
Orłowski, który po wielu latach zanotował: Będąc na 
ostatnim kursie Seminarium Duchownego w Łucku, 
                                                        
176 Życzenia noworoczne w apartamentach J. E. Ks. Bpa Szelążka, 
MDŁ 3(1928) nr 1, s. 33. 
177 Zob. Rekolekcje dla kapłanów Łuckiej diecezji w 1939 r., MDŁ 
14(1939) nr 6, s. 384-385; zob. także: Ks. A. Kobierski, Pierwsza 
seria rekolekcji kapłańskich, odbytych w Łucku w dniu 18-21 lipca, 
MDŁ 2(1927) nr 8, s. 610-614. 
178 Tamże, s. 613. 
179 Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317-318. Nie trzeba 
było go prosić i przekonywać, skoro tylko dowiedział się o chorobie 
kapłana, natychmiast spieszył z pomocą, wysyłał do najlepszych 
sanatoriów, nawet do Egiptu. Ks. Wojciechowski M, Moralne 
odrodzenie świata – ulotka, mps cyt., s. 1. 
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zachorowałem po grypie na T.B.C. Kiedy leżałem w 
szpitaliku seminarialnym nieraz odwiedzał mnie Ks. 
Biskup. Widząc pogarszający się stan mego zdrowia, 
skierował mnie do swego przyjaciela lekarza do 
Warszawy. Po dokładnym zbadaniu zostałem skierowany 
w górzystą miejscowość do Jaremcza, specjalisty chorób 
płucnych dr Zanzika. Po kilku miesiącach wróciłem 
zdrów. Koszty mojej kuracji poniósł Ks. Biskup.180  

Innym razem Ks. Biskup dowiedział się, że jeden z 
profesorów - ks. Chmielewski miał trudności z 
odprawianiem codziennej Mszy św. w kaplicy 
Seminarium, ponieważ stan jego zdrowia nie pozwalał na 
chodzenie po schodach. Zabrał go wówczas do swego 
pałacu i nie tylko otoczył troskliwą opieką, ale często sam 
przygotowywał i usługiwał mu do Mszy świętej. Jego 
miłosierdzie łączyło się z artyzmem w ukrywaniu 
wyświadczonych dobrodziejstw. Na uwagę jednego z 
kapłanów, że historia nie o wszystkim wiedzieć będzie z 
uśmiechem odpowiadał: Boję się, żebym nie posłyszał: 
„otrzymałeś już swoją nagrodę”.181 

 
Zaangażowanie w neounię  

(1928 - 1939) 
Ks. Bp A. P. Szelążek brał aktywny udział w 

rozszerzaniu unii Kościołów: łacińskiego i wschodniego. 
Akcja zjednoczeniowa była inspirowana przez Stolicę 
Apostolską. Pius XI wyraził życzenie, aby grekokatolikom 
z diecezji łuckiej, pińskiej i podlaskiej, umożliwiono 

                                                        
180 Ks. B. Orłowski, Wspomnienia o śp. ks. Bp. dr Adolfie Szelążku, 
Mirsk, 1971, s. 1. 
181 Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 317-318, 322.  
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powrót do jedności z Kościołem katolickim.182 Zachęcając 
wiernych do aktywnego włączenia się w ten apel, Biskup 
Łucki pisał: Od paru lat w naszej diecezji zaistniał ruch 
rewindykacyjny. Pod zbawczym tchnieniem łaski Bożej 
licznie powracają do Kościoła i polskości ci, którym za 
czasów niewoli siłą narzucono obcą im wiarę i 
narodowość. Nowo nawróconym trzeba przyjść z 
pomocą, trzeba nimi zaopiekować się.183 Inną formą 
realizacji pragnienia Ojca Świętego była erekcja 16 
parafii unickich (10 stacji bizantyjsko-słowiańskich, 4 
parafii grekokatolickich) oraz zaproszenie do diecezji 
OO. Redemptorystów (1926) i OO. Jezuitów 
wschodniego obrządku (1931). Oba zakony miały 
podzielony zakres oddziaływań społecznych. Misjami 
ludowymi w parafiach zajęli się redemptoryści, natomiast 
jezuici podjęli zadanie dokształcania duchowieństwa.184  
                                                        
182 W Rzymie przebywał świątobliwy kapłan grekokatolickiego 
obrządku o. Mikołaj Czarnecki z zakonu redemptorystów. Po 
ukończeniu odpowiedniego przygotowania przez Kongregację 
Kościołów Wschodnich, został wyznaczony przez Stolicę Apostolską 
na biskupa obrządku słowiańsko-bizantyjskiego. Na dowód, jaką wagę 
przykładał Pius XII do tej akcji był fakt, iż osobiście i to w obrządku 
wschodnim konsekrował go na biskupa. Po przybyciu do Polski stał się 
on członkiem Episkopatu do spraw neounii. Niestety jego misja nie 
została zaakceptowana przez ówczesny rząd polski. Pomimo tego brał 
udział w Konferencjach Episkopatu lokalnego i posiadał potrzebne 
pełnomocnictwa Ojca świętego. Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o 
Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 4. 
183 A. P. Szelążek, Pismo do prezydium XII Zjazdu Delegowanych 
K.S.M.M diecezji łuckiej, Łuck, 10.VI.1939, MDŁ 14(1939) nr 6, s. 
334. 
184 Zob. Protokół przesłuchania, 8-10 stycznia 1945, ArMSWiA 
sygn. UT/625/F, t. 1. cz. A, s. 5; zob. także: M. Malinowski, B. 
Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i 
Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 25 
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W celu efektywniejszego propagowania neounii, 
Ks. Biskup zachęcał wybitniejszych i zdolniejszych 
kapłanów do przyjmowania obrządku wschodniego i 
podejmowania pracy na placówkach grekokatolickich lub 
bizantyjskosłowiańskich. Podczas uroczystej liturgii 
wschodniej osobiście przyjmował do Kościoła 
katolickiego większe grupy unitów i troszczył się o ich 
potrzeby duchowe i materialne.185 

W 1928 r. utworzył Seminarium Duchowne 
Wschodniego Obrządku w Dubnie. Ze względu na brak 
wykładowców, po trzech latach powierzył je OO. Jezuitom 
z Albertyna. 14 października 1931 zostało ono 
przekształcone w Papieskie Seminarium Wschodnie. 
Przyjmowano do niego kleryków obrządku bizantyjsko-
słowiańskiego, pochodzących spoza terenów unickiej 
metropolii lwowskiej. Pierwszym rektorem został o. 
Antoni Dąbrowski, a delegatem papieskim – ks. bp 
Mikołaj Czarnecki, który na stałe rezydował w Kowlu.186 
O trudnościach związanych z funkcjonowaniem tej 
placówki wychowawczej Ks. Bp A. P. Szelążek pisał: 
Seminarium to nosi nazwę Pontificium Seminarium 
                                                        
185 Wśród gorliwych działaczy neounii należy podkreślić ks. 
Henryka Dyakowskiego , ks. Stanisława Symona, ks. Antoniego 
Skrzypkowskiego, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że 
prawosławni przyjmowali katolicyzm. Zob. Ks. W. Hipsz, 
Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 5 
186 W czasie wojny został on zamęczony przez hitlerowców. Zob. Ks. 
W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 
4-5; zob. także: Ks. A. Chmielewski, Nasz Pasterz, art. cyt., s. 321. 
Nowina, Diecezja łucka od 1914-1950, art. cyt., s. 58. Akt erekcji 
Instytutu, MDŁ 8(1933) nr 3, s. 131-132; Z. Starnawski, Dzieje 
diecezji łuckiej, łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, ref. cyt., s. 20; 
Ks. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 4. Czasy 
najnowsze 1914-1978, dz. cyt., s. 89. 
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Orientale. Ma 17 studentów. Niestety, propaganda unijna 
stale jest mieszana przez galicyjskich Rusinów z 
tendencjami politycznymi (nacjonalistyczny separatyzm 
ukraiński), co budzi podejrzenia w łonie rządu, awersję w 
łonie polskiego społeczeństwa katolickiego wobec tej 
propagandy. A więc sprawa ta spotyka się z mocnymi 
przeszkodami.187  

Dzięki jego staraniom ruch zjednoczeniowy na 
terenie diecezji przestał być improwizacją i został 
szczegółowo unormowany przez odpowiednie ustawy 
prawa kościelnego. 29 sierpnia 1932 r. Stolica Apostolska 
mianowała Ks. Bpa A. P. Szelążka  Konsultorem Świętej 
Kongregacji do spraw Kościoła Wschodniego. 1 lutego 
1933 r. w Seminarium Duchownym w Łucku utworzył on 
czteromiesięczne Kursy Przeszkolenia Teologicznego 
duchownych prawosławnych, zgłaszających pragnienie 
przystąpienia do unii. Przy Kurii Biskupiej, od 1937 r. 
działała Sekcja Spraw Obrządku Wschodniego.188  

Troska o pomyślny rozwój Kościoła 
greckokatolickiego wyrażała się także w obronie prawa 
unitów do własności kościelnej. W liście do Dyrektora 
Departamentu WRiOP, podkreślał: Wzgląd na dobro i 
spokój Państwa skłonił mnie do wyrażenia gotowości 
polubownego załatwienia sprawy rewindykacji 
zabranych przez rząd rosyjski i cerkiew prawosławną 
                                                        
187 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 6.I. 
1932, s. 1. 
188 Por. Akta nominacji, MDŁ 7(1932) nr 11, s. 399-400; A. Fajęcki, 
Biskupi z naszej Almy, art. cyt., s. 100-101; Z. Starnawski, Dzieje 
diecezji łuckiej, łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, ref. cyt., s. 21; 
[Z.], Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 586; A. P. Szelążek, 
Autobiografia, rps cyt., s. 1-3; Z. Starnawski, Dzieje diecezji łuckiej, 
łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, ref. cyt., s. 19-21, 25. 
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świątyń katolickich na terenie diecezji Łuckiej. Z całą 
słusznością trzeba było spodziewać się, że zajęcie przeze 
mnie takiego stanowiska wywoła z przeciwnej strony 
chęć unikania faktów niepokojenia i jątrzenia ludności 
unickiej na Wołyniu, od chwili swego nawrócenia 
wytrwale stojącej przy Kościele Katolickim. Tymczasem 
w kilku wypadkach Konsystorz krzemieniecki wystąpił na 
drogę sądową w celu odebrania księżom i psalmistom 
unickim plebanijnych domów, posiadanych przez nich od 
momentu przyłączenia się danej parafii do Unii (...). 
Widząc w fakcie tych procesów dążenie cerkiewnych 
władz do wzniecenia ustawicznego niepokoju, uprzejmie 
proszę Jaśnie Wielmożnego Pana Hrabiego o 
spowodowanie wycofania lub zawieszenia powyższych 
procesów do czasu polubownego załatwienia tych 
sporów, gdyż wobec stosowania powyższej metody przez 
władze cerkiewne, stanie się oczywistą konieczność 
wznowienia na drodze sądowej procesów o rewindykację 
zabranych Kościołów, świątyń katolickich i innych 
kościelnych nieruchomości.189 Prośba Ks. Biskupa nie 
została rozpatrzona pozytywnie. W tej sytuacji 
zdecydował się na wszczęcie procesów sądowych, 
przeciwko Konsystorzowi Prawosławnemu w 
Krzemieńcu, o rewindykacje 265 kościołów 
przekształconych na cerkwie. Chodziło przede 
wszystkim o przerwanie procesu przedawnienia. Sąd 
Najwyższy sprawy te umorzył, przypominając, że na 
podstawie Rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem 
Wschodnich, ich rozpatrzenie należy do kompetencji 
                                                        
189 Szelążek A., Pismo do Hr. Franciszka Potockiego, Dyrektora 
Departamentu WRiOP, Łuck 11 lutego 1931, AAN sygn. MWRiOP 
393, s. 485-486. 
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Wojewody. W wyniku pertraktacji udało się 
rewindykować tylko niektóre obiekty.  Jako pierwszy 
odzyskano kościół w Wyszogródku.190  

Celem koordynacji działalności unijnej 
duchowieństwa katolickiego w Polsce ks. nuncjusz 
corocznie organizował w Warszawie zjazdy biskupów 
łacińsko wschodnich diecezji. Podczas tych spotkań 
księża biskupi przedstawiali sprawozdania z wykonanej 
w celu zbliżenia kościołów pracy, informowali o 
moralnym stanie prawosławnej ludności i duchowieństwa 
oraz planowali następne przedsięwzięcia. Co 2-3 lata w 
jednym z diecezjalnych miast odbywały się podobne 
zebrania biskupów łacińskich i księży wschodniego 
obrządku. Wskutek zmiennych warunków politycznych, 
duchowni prawosławni odrzucili neounię, którą 
definitywnie zniszczyła II wojna światowa.191  

 
Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus (1936) 
Ks. Bp A. P. Szelążek był wnikliwym 

obserwatorem życia religijnego. W przesłaniu Teresy z 
Lisieux dostrzegał środek do odnowy poczucia 
                                                        
190 Zob. Nowina, Diecezja Łucka od 1914-1950, art. cyt., s. 59-60. 
Więcej wiadomości na temat neounii zob. F. Rzemieniuk, Kościół 
katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 
1999. 
191 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 5; zob. także: Ks. M. Banaszak, Historia Kościoła 
Katolickiego, t. 4. Czasy najnowsze 1914-1978, dz. cyt., s. 89; 
Protokół z przesłuchania, prot. cyt. z dnia 8 - 10 stycznia 1945; 
Biskupi Polscy, List do papieża w sprawie neounii, Poznań, 19 
septembris 1928, s. 218-219; Akcja unionistyczna jest przedmiotem 
obrad konferencji Episkopatu Polski, Gniezno 17-18 września 1928, 
s. 216-217. 
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dzięcięctwa Bożego, które według niego zostało zatarte 
w duszach ludzkich. 1 sierpnia 1936 roku, powołując do 
istnienia nową wspólnotę zakonną, pragnął, aby w 
czasach braku poszanowania autorytetu, siostry 
pielęgnowały wśród dzieci i młodzieży dziecięcy stosunek 
do Pana Boga. Duchową drogę św. Teresy uczynił regułą 
ich życia.192 

Z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem 
przyjął zadanie utworzenia Zgromadzenia. W liście do 
M. Agnieszki wyznał: Za dar i łaskę (...) od Boga i św. 
Teresy mogę uważać to, że udało mi się utworzyć w mojej 
diecezji Zgromadzenie Zakonne Sióstr naszej Patronki. 
Zgodnie z decyzją Stolicy Świętej w tej sprawie 
opublikowałem Dekret zwany erekcyjnym, datowany na 
dzień moich urodzin, czyli 1 sierpnia. (...) Zgromadzenie 
to posiada już kilka domów. Jego głównym celem jest 
kierowanie Kółkami uczniów pod patronatem św. Teresy, 
których w Polsce są setki. Polecam to nowe dzieło, które 
posłuży umocnieniu kultu naszej Patronki, Waszym 
świętym modlitwom.193 
                                                        
192 Po przygotowaniu odpowiednich materiałów, Ks. Biskup wysłał 
do Rzymu prośbę o utworzenie dwóch zgromadzeń zakonnych: 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Kongregacji 
Chrystusa Króla. Stolica Apostolska zezwoliła na utworzenie 
jednego Zgromadzenia – Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i 
zatwierdziła jego konstytucje. Zob. J. Bar, Początki Zgromadzenia 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prawo Kanoniczne 22(1979) 
nr 1-2, s. 65-69. 
193 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 7.X. 1936, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1. Związek zachodzący pomiędzy powstaniem 
Zgromadzenia a kultem św. Teresy od Dzieciątka Jezus Ks. Biskup 
wykazuje w liście do Sekretarza św. Kongregacji Zakonów: Sądzę 
prawdziwie, że na mnie spoczęło to szczęście razem z władzą 
szerzenia kultu św. Teresy do Dzieciątka Jezus, które to szczęście 
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Dnia 6 października 1936 r. odbyła się I Kapituła 
generalna. Matką Generalną została wybrana Maria 
Kubasiewicz, dotychczasowa przełożona Asocjacji 
Chrystusa Króla. Ks. Bp A. P. Szelążek potwierdził jej 
wybór i udzielił odpowiednich dyspens.194  

Do pomyślnego rozwoju poszczególnych 
wspólnot przyczynił się także swymi pismami oraz 
wsparciem finansowym. Poszczególne przełożone 
generalne wielokrotnie wyrażały mu szczerą 
wdzięczność za wyświadczone dobro. Maria 
Kubasiewicz z naciskiem podkreślała: W tworzeniu 
nowego Zgromadzenia (Ekscelencja) wzniósł się ponad 
wszelką krytykę i opinię ludzką, (...) z talentem Wielkiego 
Mistrza rozwijając ukryty w zarodku dzieła czynnik 
nadprzyrodzony. Z niezrównaną (...) delikatnością (...) 
Najdostojniejszy Pasterz pielęgnował to małe ziarenko 
(...), czuwał, by nie zostało (...) uszkodzone, (...) skrapiał 
nie tylko wodą łask, lecz – własnymi łzami, utrzymywał 
kosztem nieustannych modlitw i ofiar (...), pragnąc aby w 
przyszłości wydać mogło plon pożądany. Z całą 
ścisłością i prawdą Jego Ekscelencja powiedzieć może: 
„Cóż więcej mogłem uczynić tej winnicy mojej a nie 
uczyniłem jej?”.195  

                                                                                                           
nabyłem prawie dziesięć lat wcześniej, obierając Ją główną 
Patronką mojej diecezji. A. P. Szelążek, Pismo do Ks. Bpa E. 
Passetto w sprawie Kongregacji Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, Łuck, 7. X.1936, ArST sygn. E/IV-f/1, s. 1. 
194 Zob. A. P. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz, dn. 17.XI.1936, 
ArST sygn. E/IV-f, s. 1; Reskrypt Kongregacji Zakonów z 14 VII 
1936, Łuck, 7 X 1936, Nr 5044; O. Joachim Roman Bar, Początki 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1936-1965), 
art. cyt., s. 66. 
195 M. Kubasiewicz, Historia powstania, 1938, ArST H/III-a, s. 4, 6. 
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Rolę Założyciela spełniał on także troszcząc się o 
rozwój duchowy sióstr. W dekrecie erekcyjnym jasno 
określił cel i zadania Zgromadzenia: Siostry Zakonne 
mają urabiać w swej duszy pokorę, cierpliwość, wielką 
miłość Boga i bliźnich, według ducha św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus – szczególnie rozważając Jej 
ewangeliczną prostotę i drogi dziecięcej prawości we 
wzajemnych i z ludźmi obcymi stosunkach. (...) Umysł 
swój wzbogacać będą wiedzą w zakresie sztuk, nauk 
kościelnych i innych. (...)  Siostry danego Zgromadzenia 
starać się mają całym swoim postępowaniem 
propagować tego ducha prawości i najwyższej miłości 
chrześcijańskiej oraz prostoty ewangelicznej. (...) 
podejmować będą starania, aby zapewnione było dobre 
wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci. (...) 
Starać się będą o szczery postęp w doskonałości 
chrześcijańskiej, szerzenie Chwały Bożej, współdziałanie 
w dusz zbawianiu, popieranie dobra Kościoła – przez co 
i dla siebie zyskają najobfitsze błogosławieństwo Boże.196 

Biskup Łucki był człowiekiem zawierzenia, co 
pomagało mu w głębszym przenikaniu duchowości 
terezjańskiej. Cnotę ufności uważał za wstęp do służby 
Panu Jezusowi w szeregach , które chcą iść śladami 
(małej) świętej. 197 Podkreślał, że zadaniem każdej 
terezjanki jest pociąganie ludzi do miłowania Pana Boga 
i wskazywanie im drogi dziecięctwa duchowego. W celu 
jak najdoskonalszej realizacji misji Zgromadzenia 
pragnął, aby przyjmowano do niego kandydatki z 

                                                        
196 A. P. Szelążek, Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, Łuck, dn. 1.VIII.1936, sygn. E/IV-f/1, s. 2. 
197 Zob. A. P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus a jej mała 
droga, kaz. z dn. 8.IX.1947, ArST sygn. E/II-f, s. 3. 
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ukończoną szkołę wyższą, a przynajmniej średnią. 
Niestety, ze względu na członkinie Asocjacji Chrystusa 
Króla, w większości nie posiadające wykształcenia, 
musiał częściowo zrezygnować z tego planu. W związku 
z tym w polskim tekście konstytucji zaznaczył, że Punkt 
ten należy rozumieć jako zadanie na przyszłość.198  

W 1939 r., z powodu wybuchu II wojny 
światowej, łączność pomiędzy siostrami a Ojcem 
Założycielem została utrydniona. W maju 1946 r. Ks. 
Biskup A. P. Szelążek powrócił do Polski. Z nowej 
siedziby w Zamku Bierzgłowskim k/Torunia. 
podejmował wysiłki uporządkowania stanu prawnego i 
ponownej integracji wspólnoty terezjanskiej. Prosił Ks. 
Kardynała A. Hlonda o udzielenie mu stosownej 
delegacji. Pisał wówczas: Niezmiernie boleję nad tym 
stanem. Niepokoję się czekającą mnie przed Bogiem 
odpowiedzialnością. Pragnąłbym przyczynić się w 
dostępnej dla mnie mierze do uzdrowienia tych 
stosunków.199  

30 grudnia 1947 r. zwołano II Kapitułę 
Generalną. Przełożoną Generalną została wybrana s. 
Bernarda Nakonowska. Wkrótce po wyborze udała się 
ona z wizytą do duchowego Ojca. Gest ten wzruszył 
bardzo sędziwego już Biskupa - Wygnańca, który widząc 
narastające wewnętrzne trudności, delegował Ks. 
Stanisława Kobyłeckiego jako opiekuna Zgromadzenia. 
Założyciel do końca życia interesował się losami 

                                                        
198 O. J. R. Bar, Początki Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus (1936-1965), art. cyt., s. 67; zob. Konstytucje 
Zgromadzenia, art. 6, s. 4.  
199 A. P. Szelążek, List do Ks. Kardynała A. Hlonda, 10.XI.1946, 
ArST sygn. E/II-b, s. 1, 3. 
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poszczególnych sióstr i wspólnot. Wyrażał swą radość z 
powodu ponownej stabilizacji oraz kanonicznej erekcji 
nowicjatu (1 październik 1948). Z powodu złego stanu 
zdrowia nie mógł przeżywać większości ważnych 
wydarzeń we wspólnocie sióstr, towarzyszył im jednak 
modlitwą i radą. Starał się je wspierać w momentach 
zagrożeń i niepewności, nawet wówczas, gdy było to dla 
niego bardzo trudne. W bolesnych momentach historii Ks. 
Biskup całkowicie powierzył Trójcy Świętej przyszłość 
erygowanego Zgromadzenia i nigdy nie zwątpił, że Temu 
Dziełu Pan Bóg pobłogosławi.200 Założone przez niego 
Zgromadzenie przetrwało i rozwija swą działalność w 
Kościele. Jego istnienie jest przede wszystkim dowodem 
na to, że całkowite zaufanie Panu Bogu nigdy nie 
zostanie zawiedzione.  

 
Złoty Jubileusz Kapłaństwa (1938) 

Radosnym wydarzeniem w historii diecezji 
łuckiej był Złoty Jubileusz Kapłaństwa Ks. Bpa A. P. 
Szelążka. W sierpniu 1938 r. nastąpiło „miłościwe lato”, 
morze nominacji kanoników honorowych Kapituły 
Katedralnej Łuckiej i Kolegialnej Ołyckiej.201 Znaczący 
udział w tej uroczystości mieli również ubodzy, którym 
10 września w południe w sali parafialnej Biskup Jubilat 
rozdał hojne upominki. W niedzielę - 11 września 1938 r. 
do Łucka przybyli dostojni goście: Nuncjusz apostolski 
abp F. Cortesi, Prymas Polski kard. August Hlond oraz  

                                                        
200 A. P. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz, dn. 18.IX.1936 r., 
ArST sygn. E/IV-f, s. 2. 
201 Ks. M. Sokołowski, Curriculum vitae dla Domu Księży 
Emerytów we Wrocławiu, mps cyt., s.15. 
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22 biskupów. Kazanie wygłosił ks. Marian 
Tokarzewski.202  

Podczas Mszy św. odczytane zostało pismo Ojca 
św. Piusa XI, zawierające wyliczenie zasług Jubilata, 
nominację na Asystenta Tronu Papieskiego i Hrabiego 
Rzymu oraz upoważnienie do udzielenia 
błogosławieństwa apostolskiego z odpustem 
zupełnym.203  

Radość Ordynariusza podzielały również władze 
państwowe. Za zasługi w zakresie pracy społecznej 
został on odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ignacego Mościckiego wielką wstęgą orderu 
„Odrodzenia Polski”. Wręczył ją wojewoda wołyński - 
Aleksander Hauke-Nowak, który przy okazji oświadczył, 
że pragnie być prawdziwym sojusznikiem Pasterza 
diecezji łuckiej we wszystkich poczynaniach, mających 
na celu polepszenie doli mieszkańców Wołynia, 
podniesienia świadomości państwowej i rozwijania 
poczucia odpowiedzialności moralnej.204 W dowód 
uznania za pełen pasterskiej miłości stosunek i 
odnoszenie się do społeczeństwa wołyńskiego 
wszystkich wyznań i udzielanie mu pomocy w ciężkich 

                                                        
202 Zob. Nowina, Diecezja Łucka od 1914-1950, art. cyt., s. 58-59; 
ŻK 8-10(1938), s. 339-340; Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. 
Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 8. 
203 ***, Przebieg uroczystości Jubileuszowych, ŻK 9(1938) nr 38, s. 
602, 604; zob. także: Pius XI, Pismo do Ks. Bpa Szelążka, Rzym, 15 
sierpnia 1938, ŻK 9(1938) nr 38, s. 603; Por. Annuario Pontificio 
per l’anno 1946, s. 777. 
204 50-lecie kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa A. Szelążka, Hasło 
Katolickie 8(1938) nr 39, s. 580; zob. także: Odznaczenie, MDŁ 
13(1938) nr 5-7, s. 259. 
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chwilach, Rada Miejska przyznała Ks. Biskupowi 
honorowe obywatelstwo miasta Łucka.205 

Specjalny hołd złożyła także młodzież i jej 
wychowawcy. W czasie dni jubileuszowych odbyły się 
wspaniałe zjazdy katolickie. Poza licznymi darami 
duchowymi, wierni z całej diecezji ofiarowali ołtarz ku 
czci Najświętszej Maryi Panny Latyczowskiej.  

Ks. Biskup starał się połączyć radość Jubileuszu z 
troską o rozwój życia religijnego diecezjan. Właśnie 11 
września 1938 r. sprowadzono do Łucka relikwie św. 
Andrzeja Boboli, który działał i poniósł śmierć 
męczeńską na terenie Wołynia.  Nawiązując do 
minionych dni radości, Ks. W. Hipsz zanotował: 
Zauważyliśmy (...) iż nasz Pasterz po złotym swoim 
jubileuszu nic nie stracił ani z werwy ani z sił, fizycznych, 
nadal wizytował, wygłaszał liczne konferencje przy różnych 
okazjach.206 Ten wspaniały Złoty Jubileusz stał się jednak 
ostatnim blaskiem sławnej świetności Łucka i diecezji. 

Podniosły nastrój świętowania został rozproszony 
przez docierające coraz częściej niepokojące informacje 
związane z ekonomią i polityką. Na Boże Narodzenie 
1938 r. Ks. Bp A. P. Szelążek wystosował Orędzie do 
duchowieństwa i Wiernych diecezji łuckiej, w którym m. 
in. przedstawił ówczesną groźną sytuację na świecie, a 
szczególnie w Europie. Słowem i czynem starał się 
pomóc społeczeństwu polskiemu, zagrożonemu nową 
wojną. Dn. 2 kwietnia 1939 r. ogłosił kolejny list 

                                                        
205 Zob. Honorowe obywatelstwo m. Łucka dla J. E. Ks. Bpa Dr. 
Adolfa Szelążka, ŻK 9(1938) nr 37, s. 588-589. 
206 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 8; 50-lecie kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa A. Szelążka, art. 
cyt., s. 580. 
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pasterski Do czcigodnego Duchowieństwa diecezji 
łuckiej, w którym apelował o poparcie finansowe 
subskrypcji Pożyczki Lotniczej. Pisał wówczas: Ojczyzna 
nasza stoi w obliczu wielkich dziejowych wydarzeń (...) 
Powaga chwili zmusza (...) do głębokiego zastanowienia 
się nad koniecznością zaprzestania wewnętrznych 
swarów, zapomnienia o wszystkim, co może nas dzieliło 
dotychczas.207  

Naturalna kondycja fizyczna Ordynariusza 
Łuckiego nigdy nie była zbyt silna. Znacznemu 
pogorszeniu ulegała pod wpływem silnych przeżyć 
emocjonalnych oraz przemęczenia intensywną pracą. 
Budziło to niepokój i troskę ze strony najbliższych 
współpracowników, którzy nie tylko dbali o fachową 
opiekę medyczną, ale i o dobre miejsca sanatoryjne. 17 
czerwca 1939 r. Ks. Bp A. P. Szelążek zapadł na ciężką 
chorobę o charakterze grypowym. Wzbudziła ona słuszną 
obawę, czy wyczerpany organizm zdoła ją zwalczyć. Po 
tygodniu niespodziewanie nastąpiła wyraźna poprawa. 
Zdaniem lekarzy Szczególnej wyjątkowej łasce Bożej 
należy przypisać tak szybkie przezwyciężenie choroby.208 
W czasie tego niedomagania Ks. Biskup otrzymywał 
liczne dowody współczucia i miłości. W wielu parafiach 
samorzutnie organizowano nabożeństwa o szybki powrót 
do zdrowia. Wszystko to podnosiło go na duchu i 
mobilizowało do intensywniejszej modlitwy, i pracy w 
diecezji.209 
                                                        
207 Orędzie Biskupa łuckiego o obowiązkach Duchowieństwa w 
dobie obecnej, Łuck, 20.IV.1939; W. Kluz, Wytrwałość, dz. cyt., s. 
44; ŻK 15(1939), s. 227-228. 
208 A. P. Szelążek, Podziękowanie, MDŁ 14(1939) nr 8, s. 439-440. 
209 Zob. S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo 
katolickie w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej, 
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Wierność Kościołowi w okresie prześladowań  
(1939-1946) 

17 września 1939 r. Armia Czerwona 
przekroczyła wschodnią granicę Polski i posuwała się w 
kierunku zachodnim. Wkrótce Łuck z całym Wołyniem 
znalazł się pod okupacją radziecką. Pałac Biskupi został 
częściowo zbombardowany. Ranny został wówczas 
biskup polowy Józef Gawlina i zabity jego kapelan - 
major Drużbacki. Przez dwa dni niewielkie bomby 
trafiały w drukarnię znajdującą się obok Kurii i w 
mieszkanie Biskupa. Na szczęście przebiły tylko jeden 
pułap starych murów byłego Klasztoru Dominikanów. 
Wówczas Ksiądz Biskup wyjechał na teren Wołyńskiego 
Polesia, pod miasto Sarny, gdzie w myśliwskim pałacyku 
(...) znalazł parodniowe schronienie. Kiedy jednak 
wojska sowieckie wkroczyły do Sarn musiał spotkać się z 
nimi i w rezultacie pozbył się jednego z najlepszych 
wówczas w Polsce samochodów, podarowanego mu na 
Złoty Jubileusz Kapłaństwa przez mieszkających w 
Ameryce księży, uczniów dawnych z Płockiego 
Seminarium. W tych warunkach, za staraniem 
proboszcza z Sarn (...) dostał się koleją do Łucka.210 

Nowa władza wyrzuciła go z Pałacu Biskupiego, 
zamknęła Kurię i Seminarium Duchowne. Aresztowano i 
                                                                                                           
Warszawa 1982, s. 32; zob. także: Stan zdrowia J. E. Pasterza 
Diecezji, MDŁ 14(1939) nr 6, s. 425-426; Telegramy nadesłane do 
Najdostojniejszego pasterza diecezji i odpowiedzi, MDŁ 14(1939) nr 
6, s. 426-428. 
210 Ks. M. Sokołowski, Curriculum vitae dla Domu Księży 
Emerytów we Wrocławiu, mps cyt., s. 15-16. Był to już drugi 
samochód, który Ksiądz Biskup otrzymał od kapłanów. Pierwszy był 
darem imieninowym na początku jego pracy w diecezji w 1926 r. 
Zob. A. P. Szelążek, Podziękowanie, MDŁ 1(1926) nr 1, s. 46. 
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osadzono w więzieniu wielu Polaków, w tym kilkunastu 
najbardziej zasłużonych księży diecezjalnych. Ks. Biskup 
zamieszkał w gmachu pojezuickim, w budynku 
katedralnym otworzył siedzibę Kurii. Nawet starszych 
prałatów wysłał na parafie opuszczone przez 
aresztowanych proboszczów. W trudnych wojennych 
warunkach zachował spokój i ufność, że po dramacie 
wojny zaświta nad światem jutrzenka wolności. Okazał 
się wówczas prawdziwym dobrym Pasterzem, nie 
opuszczającym diecezjan w najcięższych chwilach.211  

Władze radzieckie zlikwidowały także wiele 
zakonów męskich i żeńskich. Część osób 
konsekrowanych opuściła tereny Wołynia. Dramat i 
niepewność tamtych chwil tak opisała jedna z Sióstr 
Franciszkanek: Poszłam do Ks. Biskupa (...). Wyraziłam 
swoje wątpliwości, czy mamy wyjeżdżać do Polski, czy 
pozostać. W Łucku już zaczynało się robić 
niebezpiecznie, były aresztowania. Widziałam na szosie 
dubieńskiej nasze wojsko pracujące w bardzo ciężkich 
warunkach. „Siostro – mówi – co mam powiedzieć. Ja 
zostaję. My zostajemy. Kto chce, to niech jedzie, nie 
mogę zatrzymać. Ale tak zostawicie nas samych ?” 
Wyczułam, że chce abyśmy zostały.212 Pomniejszone 
grono osób konsekrowanych nadal prowadziło 
działalność katechetyczną, charytatywną i oświatową, 
kapłani sprawowali liturgię. Za radą Ks. Biskupa siostry 
zakonne zmieniły strój na świecki i dalej pracowały w 

                                                        
211 Zob. Ks. W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, Krynica 
Zdrój, październik 1969, mpsArST sygn. E/V-b, s. 1; zob. A. P. 
Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 159. 
212 S. Wacława Władysława Mirota, Franciszkanka od Cierpiących, 
Wspomnienia, Kozienice, 18.XI.1999, ArST sygn. E/V-c, s. 1. 
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konspiracji. Według relacji świadków postawa 
Ordynariusza Łuckiego stanowiła ogromne moralne 
oparcie dla tych, którzy z trwogą obserwowali bieg 
historii.213 

Dla Polaków na wschodnich terenach ZSRR 
Straszny był rok 1940 – zsyłki na Syberię. Pierwsza - w 
styczniu 1940 r. Wyjechało wówczas kilka transportów. 
Pamiętam, że tego dnia był bardzo silny mróz. Ks. Biskup 
bardzo to przebolał, prosił, by często do niego zaglądać. 
Ponieważ był bardzo chorowity, wiec chodziłyśmy robić 
mu zastrzyki. W rozmowie wyczuwało się ogromną troskę 
o Polaków. Sam Biskup nie wiedział, co go czeka, 
wówczas aresztowano bowiem również kilku kapłanów. 
(...) Podczas trwania (okupacji) Ks.  Biskup udzielał 
pomocy (...) „naszym chłopcom z lasu”. Pomagał im 
materialnie, a oficerowie chodzili do niego po radę.214  
Dla duchowego wsparcia partyzantów udzielił ks. 
kapelanowi - Alojzemu Dudkowi jurysdykcji kościelnej 
oraz wyraził zgodę, aby księża diecezjalni zgłaszali się 
ochotniczo na kapelanów wojskowych. Przychylił się 
również do prośby ks. dziekana Kubszy i dla kapelanów 
                                                        
213 Przez cały czas (...) był (...) bardzo ojcowski, opiekował się nami. 
Jak którejś z nas nie widział, to był zatroskany, co się z nami dzieje, 
czy jesteśmy czy żeśmy wyjechały, czy coś się nie stało, ponieważ i na 
szpital były ataki wojenne, bombardowania. W jego pałacu, w 
ogrodzie było pełno rannych. Myśmy mieszkały po drugiej stronie 
Styru. Codziennie któraś z nas pielęgniarek chodziła do Ks. Biskupa. 
(...) Później wchodziło się do (niego) jak do Ojca. S. Wacława 
Władysława Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. Kasacji uległo 
wówczas 9 klasztorów męskich z 32 ojcami i 6 braćmi oraz 10 
zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich z około 215 siostrami. 
Zob. M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej 
oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, dz. cyt., s. 27. 
214 S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 3. 



 

 

102 

Wojska Polskiego urządził rekolekcje duszpasterskie. 
Prowadził je ks. W. Bukowiński. Pasterz diecezji 
wygłosił ostatnią naukę. Zachęcając do walki o wolność 
Ojczyzny, podkreślał obowiązek poświęcenia. Na 
zakończenie pobłogosławił zebranych żołnierzy.215 

Wiedząc o masowej deportacji ludności polskiej z 
terenów wschodnich, Ks. Bp A. P. Szelążek w 1940 r. 
utworzył Komitet Pomocy, mający na celu opiekę 
materialną nad przesiedlonymi. Starał się podtrzymywać 
ich na duchu. Potwierdzają to liczne świadectwa 
miejscowej ludności. Gdy w dniu 14 kwietnia 1940 r. 
całe eszelony wiozły Polaków z Wołynia na Syberię, 
Ordynariusz Łucki delegował księdza do Zdołbunowa, 
aby z pagórka udzielił absolucji ogólnej zesłańcom 
klęczącym przed pociągami. Przewidując różne 
trudności, wcześniej wyświęcił na kapłanów ostatni kurs 
alumnów Seminarium Duchownego. W celu 
zmniejszenia trudności komunikowania się kapłanów i 
wiernych z Kurią Biskupią, udzielił uprawnień 
wikariusza generalnego, poszerzonych w sprawowaniu 
niektórych czynności sakramentalnych i 
jurysdykcyjnych, wszystkim księżom dziekanom i 
niektórym wyznaczonym kapłanom. Wraz z dwoma 
innymi biskupami udzielił ks. Błażejowi Marabotto 
(Superior Księży Orionistów i rektor podziemnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie) prawa 
prowadzenia trzech filii seminarium duchownego oraz 

                                                        
215 Zob. S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo 
katolickie w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej, 
Warszawa 1982, s. 455 - 456. 



 

 

103 

władzy doprowadzania alumnów do święceń 
kapłańskich.216 

Jako człowiek głębokiej wiary kierował się przede 
wszystkim miłością Boga, a w Nim miłował każdego 
człowieka. Był zawsze do dyspozycji kapłanów i 
diecezjan. Interesował się ich rodzinami i życiem 
religijnym. Szczególnie służył im posługą sakramentalną. 
Przeznaczony na wypoczynek czas często spędzał w 
konfesjonale. Wrażliwość serca pozwalała mu dostrzegać 
różnorakie potrzeby ludzi, którym chętnie służył pomocą. 
Po zajęciu Łucka przez władze radzieckie, dowiedział się, 
że w jednym z sierocińców, przepełnionych sierotami 
polskimi i żydowskimi, odczuwano materialne braki. Na 
nowy rok posłał im słodycze i nowe mundurki.217 Był 
także gościnny. Pomimo, że sam żył bardzo skromnie, 
nie zapominał o ubogich. Zapraszał (...) skromnych 
proboszczów (...)na swe imieniny. Zdarzało się często, że 
brakowało żywności218, ale okoliczni księża ofiarnie go 
wspomagali. Kierownik apteki Jan Kubalski, tak 
wspominał ówczesną akcję charytatywną: Bp A. Szelążek 
poszukiwał osób, które mogłyby udzielić pomocy 
zesłańcom. Deklarując swój udział w tej akcji, zostałem 
zaproszony na bezpośrednią rozmowę i otrzymałem 

                                                        
216 St. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Duchowieństwo 
katolickie w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej, 
Warszawa 1982, s. 339; Zarys dziejów diecezji łuckiej, dz. cyt., s. 7-
8. 
217 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 6; zob. także: L. Popek, Diecezja łucka, w: Życie 
religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945, Katowice 1992, s. 499-
500.  
218 Ks. K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. ks. Biskupie Adolfie 
Szelążku, wsp. cyt., s. 1. 
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adresy około 10 rodzin polskich zesłańców. Na 
otrzymane adresy były wysyłane paczki przez różnych 
nadawców. Tak działo się do wybuchu wojny niemiecko-
radzieckiej w czerwcu 1941 r.219 

Przez cały czas wojny Stolica Apostolska miała 
utrudnione kontaktowanie się z kuriami biskupimi, 
znajdującymi się pod władzą sowiecką. Przesyłane 
informacje były niesystematyczne i niepewne. 13 
stycznia 1940 roku Nuncjusz apostolski w Berlinie Cezar 
Orsenigo poinformował ówczesnego sekretarza stanu w 
Watykanie Ludwika Maglione, że według relacji 
przybyłego z Warszawy księcia Janusza Radziwiłła, Ks. 
Bp. A. P. Szelążek nadal administrował swą diecezją. 
Kurię Rzymską niepokoił podeszły wiek Biskupa 
łuckiego. W związku z tym, już w lutym 1940 roku, 
Sekretarz Stanu napisał pismo do abpa Bolesława 
Twardowskiego, metropolity obrządku łacińskiego we 
Lwowie. Prosił w nim o nadesłanie listy kandydatów na 
ewentualnego biskupa pomocniczego do Łucka, na 
miejsce zmarłego sufragana Stefana Walczykiewicza.220 

W czerwcu 1941 r. Łuck i cała diecezja znalazła 
się pod nową okupacją. W 1942 r. Ks. Biskup boleśnie 
przeżył, trwającą trzy dni, likwidację Żydów. Wówczas 
klęczał w pokoju i modlił się, trzymał krzyż. Poszła 
pogłoska, że najpierw pójdą Żydzi, a potem Polacy. 
Pomijając ten strach, po prostu szkoda było tych ludzi.221 

                                                        
219 Dąbkowski H., Caritas Bpa A. Szelążka, Słowo Powszechne, 9 
maja 1991, s.  
220 Zob. Ks. F. Stopniak, Martyrologia Bpa Łuckiego A. Szelążka, 
SłP, 44(1990) nr 91, s. 1. 
221 S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1-2. 
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W ślad za armią niemiecką Ordynariusz Łucki 
wysłał 7 misjonarzy na teren diecezji żytomierskiej i 
kamienieckiej. Uzasadniając przyczyny takiej decyzji, 
pisał: Konieczność opieki religijnej na tych ziemiach 
zaznaczyła się w latach 1943-44, gdy to katolicy z tych 
miejscowości wnosili do mnie liczne prośby, żeby 
wyznaczyć im kapłanów rzymsko-katolickich. W tym czasie 
w swojej diecezji miałem ich rezydujących bardzo 
niewielu. Stąd do Kamieńca wydelegowałem kanonika 
Kukuryzińskiego, jako mego zastępcę, z obowiązkiem 
doprowadzenia do należytego porządku rozmaitych 
spraw kościelnych, jak również z obowiązkiem 
ściągnięcia z sąsiednich diecezji /Lwowskiej i 
Przemyskiej/ innych kapłanów dla prowadzenia 
duszpasterstwa. To samo ustanowiłem w diecezji 
Żytomierskiej, dokąd wyznaczyłem kanonika 
Drzepeckiego.222  

Przez trzy lata okupacji niemieckiej na Wołyniu 
Ks. Bp A. P. Szelążek żył w ustawicznym zagrożeniu od 
Niemców i współpracujących z nimi Ukraińców. W tym 
czasie zginęło ok. 50-70 tys. ludności 
rzymskokatolickiej, w tym 21 księży, 4 kapłanów zastało 
ciężko rannych. W niemieckich więzieniach i obozach 
zagłady (Dachau, Gross-Rosen, Buchenwald, Oświęcim, 
Sachsenhausen), przebywało 36 księży. Z ogólnej liczby 
44 represjonowanych - 17 zginęło. Był ta największy cios 
zadany życiu katolickiemu w diecezji łuckiej w czasie II 
wojny światowej. Większość parafii, szczególnie 

                                                        
222 A. P. Szelążek, List do papieża Piusa XII, Kielce, 26 maja 1946, 
Akta i dokumenty stolicy świętej odnośnie drugiej wojny światowej, 
stolica święta i sytuacja religijna w Polsce i w krajach bałtyckich: 
Część druga 1942-1945, Libreria Editrice Vaticana 1967, s. 605.  
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wiejskich, zostało zniszczonych. W korespondencji z 
kapłanami i wiernymi Ks. Biskup umacniał ich i zachęcał 
do zawierzenia Opatrzności. 

Dzięki całkowitemu zdaniu się na Boga potrafił 
odważnie głosić prawdę. W liście do Ojca Świętego 
Piusa XII ukazał, skrywane dotąd, tragiczne sceny z 
działań wojennych: Kreślę obraz płynących strumieni 
krwi, jęki wielu tysięcy katolików mojej diecezji 
mordowanych przez "banderowców", wznoszący się aż 
po chmury dym z pożarów kościołów katolickich. Z wielu 
parafii przyszły doniesienia o bestialskiej rzezi polskich 
katolików . Los chciał, że nie tylko zmuszony byłem 
oglądać ruinę tego, co przez szereg lat usiłowałem 
wznosić dla dobra Kościoła, lecz byłem naocznym 
świadkiem zagłady wszystkich dóbr, które na chwałę 
Bożą, dla kultu Bożego, na wspaniałość imienia 
chrześcijańskiego w ciągu szeregu wieków fundowano 
przez najlepszych, sławnych pasterzy Kościoła.223 

W łunach pożarów, wśród ruin palonych osad, 
dużą wewnętrzną pociechę stanowił list, otrzymany od 
papieża z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Ojciec Święty 
pisał w nim o gorliwości pasterskiej Jubilata, 
zbudowanych przez niego kościołach, rozszerzaniu 
neounii. Na trudne czasy udzielił potrzebnych 
pełnomocnictw oraz przekazał serdeczne pozdrowienia i 
apostolskie błogosławieństwo. W 1943 r. w Łucku 
pozostawało tylko siedmiu księży. Ks. Biskup 
zgromadził ich i głosem drżącym odczytał przesłanie 

                                                        
223 A. P. Szelążek, List do papieża Piusa XII, Kielce, 26 maja 1946, 
Akta i dokumenty stolicy świętej odnośnie drugiej wojny światowej, 
stolica święta i sytuacja religijna w Polsce i w krajach bałtyckich: 
Część druga 1942-1945, Libreria Editrice Vaticana 1967, s. 605. 
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Ojca Świętego. Słuchaliśmy (tych) słów w największej 
ciszy i skupieniu. – napisał jeden z kapłanów -  I tylko ta 
lektura listu Ojca św. była za całą uroczystość 
jubileuszową. W tych strasznych czasach nie można było 
nic zorganizować. Zresztą dodawanie czegokolwiek tylko 
zburzyłoby ową podniosłą atmosferę, w jaką 
wprowadzeni zostaliśmy posłaniem Ojca Świętego. 
Ekscelencja natychmiast przygotował serdeczną 
odpowiedź, nie mógł jej jednak wysłać, gdyż byliśmy 
pozbawieni komunikacji ze światem.224  

O trudnościach związanych z przekazem 
informacji z Wołynia do Stolicy Apostolskiej świadczą 
zaistniałe nieporozumienia, wskutek których watykańscy 
dyplomaci niezbyt dobrze orientowali się w rzeczywistej 
sytuacji Kościoła na wschodzie. W dniu 31 stycznia 1944 
r., sekretarz stanu przesłał nuncjuszowi w Berlinie 
dyspozycje na wypadek wakansu na stolicy biskupiej w 
Łucku. Ojciec Święty kierował tam Wojciecha Tomakę, 
biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej obrządku 
łacińskiego. W marcu tego samego roku bp Tomaka 
zakomunikował ks. abp. Orseniemu w Berlinie, że nie ma 
żadnej łączności z Łuckiem. Przekazał również pismo 
Sufragana lwowskiego, w którym przedstawiał relację ze 
stanu diecezji: Ks. bp Eugeniusz Baziak informował: 
Prawdopodobnie Biskup Łucki nie żyje. Dziesiątki 
kapłanów, tysiące wiernych katolickich, bez różnicy płci i 
wieku, zostało okrutnie pomordowanych. Kościoły 
drewniane w licznych miejscowościach zostały 
doszczętnie spalone, inne zniszczone wewnątrz. Wiele 
ludności katolickiej opuściło diecezję. Wszelka 
                                                        
224 Ks. F. Stopniak, Martyrologia Bpa Łuckiego A. Szelązka, art. 
cyt., s. 1. 
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komunikacja z tamtymi terenami jest zerwana. Czy się to 
zmieni? Trudno przewidzieć."225 

W lecie 1944 r. wojska radzieckie na nowo zajęły 
Łuck. W czasie okupacji Ks. Biskup nie głosował, 
przyjechali do niego z urną, ale nie uległ namowom. W 
tych trudnych warunkach, pozostał wierny przyjętym i 
głoszonym wartościom. Jego prawość i odwagę podziwiał 
ks. Jan Szych. Wiele lat po wojnie wspominał: Gdy 
Sowieci weszli do Łucka, domagali się zobowiązania (...) 
może lojalności od Ks. Biskupa – stanowczo im odmówił. 
Gdy zapytali, czy w swej działalności pasterskiej 
zwalczał komunizm, odpowiedź była twierdząca.226 

Zgodnie z umową z 9 września 1944 r., 
jednocześnie z wysiedleniem Ukraińców z Polski, 
rozpoczął się proces przesiedlenia Polaków, którzy 
mieszkali na terytorium Ukraińskiej SRR, szczególnie w 
obwodach zachodnich. Kapitan S. Pizło z polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 23 października 
1944 r. przyjechał do Łucka i odwiedził Ks. Bpa A. P. 
Szelążka. Podczas rozmowy poprosił o pomoc w 
wykonaniu zadania ewakuacji obywateli polskich. Na to 
Ks. Biskup odpowiedział: Żadnej pomocy wam nie 
udzielę, o ile z tego powodu nie otrzymam żadnych 
wskazówek od papieża. Mogę tylko oświadczyć, że 
ewakuacja ludności polskiej z terytorium Ukraińskiej 
SRR stawia przed zagrożeniem polski Kościół227  

                                                        
225 Tamże, s. 1. 
226 Wypis z kroniki – zeznanie s. Dominiki Wojczal, 17 listopada 
1978, s. 1. 
227 ArMSW Ukrainy, fond 3, dz. 1, sprawa 80, art. 75; zob. Iwan 
Biłas, Wysiedlenie Polaków z Ukrainy Zachodniej. Oczami 
ukraińskiego naukowca, Wołanie z Wołynia 4(1997) nr 6(19), s. 24.  
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W wyniku represji większość ocalałych Polaków 
przeniosła się za Bug. Ordynariusz Łucki, księża z Kurii i 
duszpasterze ocalałych parafii postanowili jednak 
pozostać i w trudnych wojennych warunkach 
kontynuować swą pasterską posługę. Przy końcu 1944 r. 
władze radzieckie, nakazały Ks. Bp. A. P. Szelążkowi, 
aby opuścił tereny diecezji. Odpowiedział, że tylko 
papież może go odwołać. Po kilku miesiącach w nocy z 
3/4 stycznia 1945 r. do jego mieszkania podjechała 
ciężarówka i przedstawiciel władzy sowieckiej 
oświadczył Ks. Biskupowi i księżom K. Gałęzowskiemu 
i W. Bukowińskiemu, że są aresztowani.228 Otrzymali 
nieco czasu na zabranie niezbędnych osobistych rzeczy, 
następnie zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego 
NKWD w Łucku przy ul. Jagiellońskiej 8. Księży 
umieszczono oddzielnie, spali na betonowej podłodze. 
Ks. Bp. A. P. Szelążek pozostawał sam w celi na 
pierwszym piętrze. Wyjątkowo pozwolono mu zabrać 
ciepłą bieliznę, drobiazgi osobiste, traktowano go ze 
×wszystkimi należnymi względami (..) i stworzono 
względnie wygodne warunki bytu.229 Przesłuchania 
wstępne w Łucku trwały 18 dni. Ks. J. Szych, w zamian 
za umeblowanie kancelarii miejscowej urzędniczce 
więzienia, miał możliwość zaopatrywania aresztowanych 
w najpotrzebniejsze rzeczy. Dowiedział się również o 
                                                        
228 Po 18 dniach pobytu areszcie NKWD w Łucku, aresztowanych 
przewieziono do Kowla 22.01.45 r., a 24 do więzienia w Kijowie. 
Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 8; zob. także: W. Bukowiński, Wspomnienia z 
więzienia, wsp. cyt., s. 8, Tenże, Wspomnienia z Kazachstanu, Rzym 
1981, s.10 n.; W. Kluz, Wytrwałość, dz. cyt., s. 57. Zob. S. 
Kobyłecki, Biografia Ks. Bpa A. P. Szelążka, mps cyt., s. 1-3. 
229 W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, dz. cyt., s. 1. 
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dacie wywiezienia ich do Kijowa, co umożliwiło 
dostarczenie księżom ciepłej odzieży.230  

Ludność kraju była oburzona działalnością 
NKWD. Kierownik wołyńskiego obwodowego biura 
zaopatrzenia gospodarstwa wiejskiego S. Indulski 
oświadczył: Jeżeli został aresztowany biskup Szelążek, 
który ma wielki autorytet na Wołyniu, szeroko znany 
wśród społeczności polskiej i szanowany przez papieża, 
to oczywiście, organy władzy radzieckiej mają 
dostateczne podstawy dla jego aresztu. Oczywiście 
biskup Szelążek został aresztowany za wyjawioną przez 
niego aktywność w dziele odnowienia wiary katolickiej w 
obwodach wołyńskim, żytomierskim i kamieniecko-
podolskim. Aresztowanie Szelążka może wywołać 
niewygodną dla rządu radzieckiego reakcję na arenie 
międzynarodowej; w tę sprawę wtrąca się zarówno 
papież, jak i społeczność amerykańska i polska, i pod ich 
naciskiem sprawa Szelążka sprowadzi się do 
przeprowadzenia go pod areszt domowy.231 Podobne 
przewidywania nie sprawdziły się, w rzeczywistości 
NKWD nie liczyło się ani z papieżem, ani z opinią 
społeczności międzynarodowej. 

Radziecka działalność wywołała oburzenie i 
zaniepokojenie nawet wśród polskich organów władzy. 
Ludność polska masowo zaczęła zwracać się do 
rejonowego pełnomocnika polskiego Rządu 
Tymczasowego T. Liskowskiego w sprawie uwolnienia z 
aresztu księży. Wówczas powiedział im: Otrzymaliśmy 

                                                        
230 Zob. Wypis z kroniki – zeznanie s. Dominiki Wojczal, 17 
listopada 1978, s. 1. Jan Dzwonnik, Wspomnienie, s. 1. 
231 Iwan Biłas, Wysiedlenie Polaków z Ukrainy Zachodniej. Oczami 
ukraińskiego naukowca, Wołanie z Wołynia 4(1997) nr 6(19), s. 24. 
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cios obuchem po głowie. W obronie biskupa i 
aresztowanych razem z nim księży wystąpić nie możemy, 
bo żaden z nich nie zarejestrował się na wyjazd do 
Polski. Oczywiście oczekuje się na jakieś niesprzyjające 
dla władzy radzieckiej wydarzenie, jeżeli one rozpoczęły 
masowe aresztowania wśród Polaków.232 

Dnia 22 stycznia 1945 r. uwięzionych kapłanów 
przewieziono samochodem ciężarowym z Łucka do 
Kowla. Księża siedzieli zrezygnowani, natomiast Ks. 
Biskup błogosławił grupy ludzi mijanych po drodze. Po 
dwóch dniach odtransportowano ich do Kijowa.233 

Podróż trwała kilkanaście godzin w mroźną noc. 
Towarzyszący im konwój był niezwykle honorowy. 
Składał się z 3 kapitanów, starszego lejtnanta, dwóch 
młodszych lejtnantów i dwóch sierżantów. Naczelnikiem 
był młody i bardzo sympatyczny kapitan, były lotnik, 
który więźniów traktował łagodnie. Ks. Bukowiński 
podkreślał: W Kowlu i po drodze do Kijowa mogłem nie 
tylko zobaczyć Ks. Biskupa, ale i rozmawiać z nim 
całkiem swobodnie. Od razu uderzyło mnie, prawdziwie 
chrześcijańskie męstwo, z jakim (...) wszystko to znosił. 
Ani śladu przygnębienia, upadku ducha. Wyglądał i 
rozmawiał całkiem normalnie, jakby się nic nie stało. 
Poważne i pełne godności skupienie charakteryzowało 
postawę Ks. Biskupa podczas całego więzienia. Już 
wtedy, w tych pierwszych wspólnie spędzonych dniach, 
zaczynałem być dumnym, że takiego mamy Biskupa. 

                                                        
232 Iwan Biłas, Wysiedlenie Polaków z Ukrainy Zachodniej. Oczami 
ukraińskiego naukowca, Wołanie z Wołynia 4(1997) nr 6(19), s. 25. 
233 Zob. W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, wsp. cyt., s. 1. 
Jan Dzwonnik, Wspomnienie, s. 1, Wypis z kroniki – zeznanie s. 
Dominiki Wojczal, 17 listopada 1978, s. 1. 
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Później to miało się jeszcze po wielokroć razy 
potwierdzić i pogłębić.234  

W czasie podróży naczelnik konwoju chętnie 
rozmawiał z Ks. Biskupem, który umiejętnie podejmował 
poważniejsze tematy. W pewnym momencie kapitan 
zacytował przysłowie: los miota człowiekiem. 
Podejmując to zagadnienie, Ks. Biskup stwierdził: Wy, 
panowie materialiści, jesteście zwolennikami naukowej 
ścisłości, lecz w tym przysłowiu nie widać takiej ścisłości. 
Bo przede wszystkim, co to znaczy "los" ? Następnie 
wyjaśnił, że wbrew× nauce Marksa, nie fatum włada 
człowiekiem, lecz wyższa siła zwana w religii 
Opatrznością. Wyraził również przekonanie, że jedzie 
zgodnie z przeznaczeniem ku realizacji swego powołania, 
aby wypełnić wolę Bożą. Dyskusja trwała długo. 
Zakończył ją oficer, nie przyznając się, iż został 
przekonany. Jakby przepraszając, dodał tylko, że 
przysłowie nie może mieć naukowej ścisłości. Głębokie 
wrażenie, jakie w słuchających wywołał powyższy 
dialog, ks. Bukowiński wyraził w słowach: Jestem 
przekonany, że ani kapitan ani, zapewne, inni konwojenci 
nigdy nie zapomnieli tego przedziwnego przepowiadania 
Ewangelii w wagonie więziennym. Nadmieniam, że ta 
rozmowa, jak i wiele późniejszych były prowadzone w 
języku rosyjskim:, którym Biskup władał po 
mistrzowsku.235 

W Kijowie prosto z dworca kolejowego, 
zamkniętym autobusem /popularnie zwanym: czornyj 

                                                        
234 W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia,  wsp. cyt., s. 2. 
235 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 8-9; zob. także: W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, 
wsp. cyt., s. 2. 
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woron/, przewieziono aresztowanych do więzienia 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Ukraińskiej 
Republiki Radzieckiej. Tam przeprowadzono właściwe 
śledztwo.  

 
Lp. 

data 
przesłuchania 

godziny 
trwania 

ilość 
spisanych 

stron 

 
miejscowość 

1. 4 stycznia 1945 1100-1600 

2100-2400 
4 str. Łuck 

 
 

2. 

8 stycznia 1945 
 

9 stycznia 1945 
 

10 stycznia 1945 

1100-1500 

2200-200 

1200-1500 

2100-200 

1200-1500 

2100-2400 

 
 

38 str. 

 
 

Łuck 

3. 15 stycznia 
1945 

1200-1700 

 
2,5 str. Łuck 

4. 27 stycznia 
1945 

1500-1700 

 
3 str. Kijów 

5. 29 stycznia 1400 - ? 

 
3, 5 str. Kijów 

6. 2 lutego 1945 1345 - ? 2,5 str. Kijów 
7. 5 lutego 1945 1140-1700 2,5 str. Kijów 
8. 7 lutego 1945 1330-1700 2 str. Kijów 
9. 27 lutego 1945 1300-1700 2 str. Kijów 
 

10. 
3 marca 1945 
5 marca 1945 

1300- 
1700 z przerwą 

na odpoczy 
nek i sen 

 
4 str. 

 
Kijów 

11. 6 marca 1945 1300-1730 3, 5 str. Kijów 
12. 8 marca 1945 1200-1730 3, 5 str. Kijów 
13. 12 marca 1945 1200-1830 22,5 str. Kijów 
14. 20 marca 1945 1200-1800 2 str. Kijów 
15. 21 marca 1945 1200-1700 9, 5 str. Kijów 
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16. 

28 marca 1945 
29 marca 1945 

1330- 
1700 z przerwą 
na odpoczy - 

nek i sen 

 
5, 5 str. 

 
Kijów 

17. 9 kwietnia 1945 1500- ? 6 str. Kijów 
18. 26 kwietnia 

1945 
1400-2400 4,5 str. Kijów 

 
19. 

13 maja 1945 
14 maja 1945 

1300- 
2330 z przerwą 
na odpoczy - 

nek i sen 

 
35 str. 

 
Kijów 

20. 22 maja 1945 1300- ? 4 str. Kijów 
 
Pobyt w tym więzieniu trwał od końca stycznia 

do maja 1945 r. Ks. Biskup został oddzielony od innych 
kapłanów. Warunki higieniczne były dosyć dobre, ale 
śledztwo było męczące i uciążliwe. Dochodzenie 
przeciwko Ks. Biskupowi i pozostałym kapłanom 
prowadził starszy lejtnant Majorow, który starał się 
zachowywać w sposób kulturalny. Na zakończenie 
przesłuchań powiedział ks. W. Bukowińskiemu: Muszę 
przyznać, że wasz biskup jest człowiekiem godnym 
szacunku. Takie słowa w ustach radzieckiego sędziego 
śledczego, przysłowiowego "czekisty", to naprawdę coś 
nadzwyczajnego. Zwierzył się mi też Majorow, że jeden 
raz podczas śledztwa stracił on cierpliwość i był 
niegrzeczny wobec Ks. Biskupa, a1e potem żałował swej 
porywczości i nigdy już więcej go nie obraził. Ze swej 
strony Biskup dobrze wspominał Majorowa, choć 
oczywiście nie mógł zapomnieć zniewagi, która go 
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spotkała, a1e o jakiejś złości czy mściwości mowy nie 
było.236  

W akcie oskarżenia, Ks. Biskupa nie obwiniano o 
zamiar pozostania na Wołyniu, nie wysuwano też na 
czoło zarzutu sprawowania rządów pasterskich na 
terenach położonych na wschód od dawnej granicy 
polsko-radzieckiej. Wraz z pozostałymi kapłanami został 
on posądzony o zdradę radzieckiej Ojczyzny na rzecz 
Watykanu. Podstawą do oskarżenia była, przejęta przez 
władze radzieckie, pisemna relacja Ks. Bpa A. P. 
Szelążka wysłana do Rzymu, w której między innymi 
opisywał zbrodnie dokonane na narodzie polskim w 
czasie wojny oraz straty, które poniósł Kościół katolicki 
w jego diecezji. W sprawozdaniu posłanym papieżowi z 
lat 1939-1941 ukazywał przymusowe, masowe wywożenie 
swoich diecezjan w bydlęcych wagonach w głąb Rosji. Z 
bólem stwierdzał, że wielu z tych ludzi zmarło w drodze. 
Powyższą opinię uznano za „oszczerstwo”. Sędzia śledczy 
oburzał się (...): gdyby Biskup napisał, że w drodze 
zdarzyły się pojedyncze wypadki śmierci, a1e ów miotał 
oszczerstwo, że zmarło wielu.237 Zarzucono też Ks. 
Biskupowi, że w 1944 r. mianował ks. Bronisława 
Drzepeckiego Wikariuszem Generalnym na część 
żytomierską, a ks. Adolfa Kukuryzińskiego na diecezję 
kamieniecką (1941). Na dalszym planie oskarżenia 
umieszczono stosunki łączące poszczególnych księży z 
Armią Krajową.238  

                                                        
236 Tamże, s. 3. 
237 W. Bukowiński, Wspomnienia z wiezienia, wsp. cyt., s. 3. 
238 Zob. L. Popek, Diecezja Łucka, dz. cyt. s. 501; J. Kuczyński, 
Między parafią a łagrem, Paryż 1985, s. 38-45 n., W. Bukowiński, 
Wspomnienia z Kazachstanu, dz. cyt., s. 10. 
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Atmosferę tych ciężkich miesięcy Ks. Biskup 
opisał w liście do papieża Piusa XII. Jeśli miałbym 
wyjaśnić jakie przeciwko mnie wysuwano zarzuty, mówię 
ogólnie: wyłącznie sprawy kościelne i religijne: za 
Chrystusa, za Kościół, za Papieża Piusa XII. Początkowo 
zarzucano mi związek z jakimiś organizacjami 
politycznymi, ale śledztwo nie znalazło na to żadnego 
dowodu. Wszystkie podejrzenia skierowane przeciwko 
mnie, wypełniły raczej radością moją duszę, gdyż był to 
jednocześnie znak, że podlegam najmiłosierniejszemu 
Sądowi Bożemu, który daje mi czas na poprawę mego 
życia i na gromadzenie zasług. Więzienie stało się dla 
mnie dosłownie Czyśćcem.239  

Śledztwo zostało zakończone odczytaniem aktu 
oskarżenia i odesłaniem sprawy do Moskwy dla 
administracyjnego zasądzenia przez tzw. osobnoje 
sowieszczanje. W sporządzonym wówczas raporcie 
starszy lejtnant Majorow proponował: Adolfa Szelążka, 
Syna Stanisława (...) poddać najwyższemu wymiarowi 
kary – rozstrzelanie z konfiskatą całego osobistego 
mienia.240  

25 maja 1945 r. Księdza Biskupa i aresztowanych 
kapłanów przewieziono z Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Państwowego do więzienia ogólnego na Łukjanowce w 
Kijowie. Tam umieszczono ich w jednej celi, dodając 
kilku świeckich towarzyszy. Stając przed drzwiami, Ks. 
                                                        
239 A. P. Szelążek, List do papieża Piusa XII, Kielce, 26 V 1946, 
Akta i dokumenty stolicy świętej odnośnie drugiej wojny światowej, 
stolica święta i sytuacja religijna w Polsce i w krajach bałtyckich: 
Część druga 1942-1945, Libreria Editrice Vaticana 1967, s. 605. 
240 Protokół przesłuchania, Kijów, 24.V.1945, ArMSWiA sygn. 
UT/625/F, t. 1. cz. B, s. 267; zob. W. Bukowiński, Wspomnienia z 
więzienia, wsp. cyt., s. 3. 
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Biskup ucałował je i rzekł: Teraz rozumiem, dlaczego 
przypadła mi diecezja łucka, abym mógł cierpieć dla 
Chrystusa.241 Po miesiącu odesłano do obozów pracy 
księży: Gałęzowskiego, Szczyptę i Benia. 28 czerwca 
1945 r. Ks. Bpa A. P. Szelążka, oraz księży: 
Drzepeckiego, Kuczyńskiego, Kukuruzińskigo i 
Bukowińskiego przeniesiono do wielkiej sali ogólnej, w 
której pozostali do grudnia 1945 r. Cela ta była wielkim 
pomieszczeniem w kształcie wydłużonego prostokąta. 
Naprzeciw drzwi wejściowych dwa okna duże, lecz 
zakratowane i zaopatrzone w tak zwane "kosze" tak, że 
widać przez nie tylko skrawek nieba. Jedynym meblem była 
słynna "parasza" czyli wielki i odpowiednio cuchnący 
kubeł.242 Warunki w więzieniu były bardzo ciężkie. 
Zamiast materaca - własne palto i spodnie, zamiast 
poduszki - własnoręcznie sfabrykowany węzełek, 
najczęściej trzewiki, owinięte w kurtkę. Na tak 
zaimprowizowanym materacu w dzień się siedziało z 
wyciągniętymi nogami, a w nocy leżało. Liczba 
współwięźniów wahała się od 30 do 50. Większość z 
nich stanowili wieśniacy, kołchoźnicy i "żulicy" 
                                                        
241 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 9; Ks. F. Stopniak, Martyrologia Bpa Łuckiego A. Szelążka, 
art. cyt., s. 1. 
242 W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, wsp. cyt., s. 4. W 
kijowskim więzieniu nie zachowywano minimalnych zasad higieny: 
W przepełnionych celach pełno było pluskiew i wszy. Gdy wchodził 
jakiś nowy człowiek, to w nocy oblazły go całego. (...) Wszystkie 
bloki były takie same. Co jakiś czas zarządzano odkażanie i wówczas 
zabierano wszystkie rzeczy, a ludzie zostawali bez niczego. Człowiek 
w więzieniu był niczym, dla bolszewików był on wrogiem 
Sowieckiego Sojuza. To było piekło na ziemi. (...) Ale pan Bóg dał 
jakąś nadzwyczajną siłę na ten czas. S. Wacława Władysława 
Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 3-4.  
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(odpowiednik chuliganów). Pierwsze dni w więzieniu 
były bardzo trudne, część niewierzących młodych ludzi 
celowo szydziła z nowo przybyłych kapłanów, inni 
natomiast swoim zachowaniem uniemożliwiali spokojną 
egzystencję. Ks. Bp A. P. Szelążek dosyć szybko 
odnalazł się w nowej sytuacji. Modlitwą i dobrym 
słowem dodawał otuchy załamanym osobom, dzielił się z 
nimi paczkami żywnościowymi. Właśnie tam 30.07.1945 
r. ukończył osiemdziesiąty rok życia, był jednym z 
najstarszych więźniów świata. Miał tylko jedno życzenie, 
by jego posłanie znajdowało się w kąciku. Ponieważ 
najlepsze kąciki koło obu okien bywały zawsze zajęte przez 
żulików, przeto Bp godził się, by jego posłanie umieścić w 
kącie koło drzwi wejściowych, choć było to w pobliżu 
paraszy. W tym kącie Ks. Bp długo modlił się na klęczkach 
każdego dnia rano i wieczorem. Wszyscy księża razem 
głośno odmawiali trzy razy dziennie różaniec, a rano 
recytowali z pamięci Mszę świętą. Wszystko to robiło 
niemałe wrażenie na naszych towarzyszach, a niektórzy z 
nich, nie tylko Polacy, stale w skupieniu słuchali naszych 
modlitw. Wobec naszych współtowarzyszy Bp stale 
stosował taką taktykę: sam pierwszy nigdy nikomu nie 
narzucał się, lecz każdemu życzącemu sobie tego udzielał 
się bardzo chętnie, a zawsze z wytworną uprzejmością. 
Korzystało z tego wielu, a inteligenci i nieliczni zresztą 
Polacy wszyscy bez wyjątku.243 

Wspólna egzystencja przypadkowych osób niosła 
ze sobą okazje do napięć i konfliktów. Przesłuchiwani po 
nocach więźniowie często byli agresywni i rozdrażnieni. 
W celi panowała okropna wilgoć. Pewnego dnia jeden z 
więźniów zauważył, że Ks. Biskup wyrzucił do 
                                                        
243 Ks. W. Bukowiński, Wspomnienia z więzienia, wsp. cyt., s. 4. 
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„paraszy” trochę spleśniałej bułki. Powiedział wówczas: 
Są wśród nas tacy, którzy drugim nie dają, sami nie jedzą 
i wyrzucają żywność. (...) Tego nie można wśród nas 
tolerować. Ks. Biskup miał słuch przytępiony, słyszał 
tylko na prawe ucho, lecz orientację miał bardzo bystrą. 
Nie od razu też dosłyszał, że Wołodia zwraca się przeciw 
niemu, ale kiedy już usłyszał, to błyskawicznie zrozumiał 
sytuację. Wstał i zaczął po kolei wypytywać wszystkich: 
Czy ja ciebie nigdy nie częstowałem? Oczywiście padała 
tylko jedna odpowiedź: Częstowaliście. Na końcu Ks. 
Biskup zapytał Wołodi: A ciebie ja nigdy nie 
częstowałem? Nu, da. Teraz drugie pytanie do ciebie: 
„Co byś ty zrobił z bułką gdyby tobie spleśniała ?" 
Wołodia całkiem skonfundowany milczał. „Oczywiście 
wrzuciłbyś ją do paraszy, bo nic innego nie mógłbyś z nią 
zrobić". W ten sposób atak Wołodi zakończył się 
całkowitym moralnym zwycięstwem Ks. Biskupa. Kilka 
dni później podczas 20-tominutowego spaceru Wołodia 
powiedział: Gdybym wiedział jaki to człowiek, to bym w 
ogóle nic nie zaczynał.244 

Trudne, więzienne warunku zmuszały Ks. 
Biskupa do przemyślanego i planowego działania. 
Okazał się on wówczas zdolnym technikiem. W związku 
z tym, że wszystkie produkty przechowywane były w 
dużym kociołku z przykrywką, obmyślił i uskutecznił 
własny system alarmowy. Pewnej nocy gdy więźniowie 
spali, nagle rozległo się coś w rodzaju uderzenia gongu, 
przykrywka z hałasem spadła z kociołka. Wszyscy się 
obudzili i zobaczyli, jak kolega Bondar w kalesonach i z 

                                                        
244 Tamże, s. 5. 
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lwem na piersi wielkimi susami ucieka spod paraszy do 
swojego kąta pod oknem.245 

Pomimo tych zwycięskich bojów, relacje pomiędzy 
Ks. Biskupem a żulikami były dobre. Oni głośno wyrażali 
się o nim: „umnyj starik” „zamiecztelnyj starik”. Natomiast 
Ks. Biskup umiał dostrzec w nich dobro i często głośno ich 
chwalił. O szacunku, jakim darzyli go więźniowie, 
świadczy jedno z późniejszych wydarzeń. W grudniu 1945 
r. niespodziewanie oddzielono Ks. Bpa od reszty 
kapłanów. Wolne miejsce w kąciku zajął pewien młody 
wiejski chłopak. Nie miał on nic wspólnego z żulikami. 
Kiedy położył tam swoje posłanie, powstało ogólne 
wołanie. Patrzcie kto zajmuje miejsce po Biskupie. On 
nie jest godzien być na miejscu takiego człowieka.246 
Komentując to wydarzenie, Ks. W. Bukowiński 
podkreślał, że Ordynariusz Łucki zaimponował 
więźniom i wzbudził w nich szlachetniejsze uczucia 
właśnie dlatego, że w trudnych więziennych warunkach 
pokazał takiego człowieka w swojej osobie i 
postępowaniu. 

Dla sędziwego Biskupa więzienie było ciężkim 
krzyżem. Niejednokrotnie czuł się przemęczony i 
rozdrażniony, a jedynym człowiekiem, któremu to 
okazywał, był właśnie jego najbliższy przyjaciel ks. B. 
Drzepecki. Nigdy nie słyszano, aby Ks. Biskup robił mu 
jakieś wymówki, jedynie od czasu do czasu okazywał 
niezadowolenie, co ten przeżywał bardzo boleśnie. 
Zazwyczaj chodziło o drobiazgi.247 

                                                        
245 Tamże, s. 6. 
246 Tamże, s. 8. 
247 Tamże, s. 9. 
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Skrajne warunki materialne, w jakich żył Pasterz 
Łucki nie zwalniały go z obowiązku chrześcijańskiego 
miłosierdzia. Późnym wieczorem, pod koniec listopada 
1945 r. wprowadzono do celi dwóch starszych i 
wynędzniałych więźniów. Okazało się, że byli to 
grekokatoliccy biskupi: Iwan Latyszewski i Grzegorz 
Chomyszyn. Jeden z unickich duszpasterzy z ujmującą 
prostotą poprosił o wsparcie: Oto w jakich warunkach 
spotkaliśmy się. My jesteśmy zupełnie żebracy, a wy zdaje 
się jeszcze trochę bogatsi. Prosimy was, co łaska pomóżcie 
nam.248 Ks. Bp A. P. Szelążek bardzo się przejął tym 
spotkaniem. Następnego dnia udzielił kapłanom instrukcji, 
jak należało im pomóc. Niestety obaj biskupi zostali 
wkrótce zabrani. O ich dalszych losach Ordynariusz Łucki 
prawdopodobnie nigdy się nie dowiedział. 13 grudnia 
1945 r. przeniesiono go bowiem z powrotem do Aresztu 
Śledczego o zaostrzonym rygorze. Po dwóch miesiącach 
funkcjonariusze bezpieczeństwa zaniepokojeni 
występującymi często, silnymi zawrotami głowy, starali 
się wszelkimi sposobami ratować jego zdrowie. 
Przeniesiono go do słonecznego pokoju, mógł za własne 
pieniądze nabywać lepszą żywność. W dniu 24 kwietnia 
1946 r. dowiedział się, że odzyska wolność, ale musi 
wyjechać do Polski. 6 maja 1946 r. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych ZSRR, definitywnie zmieniło wyrok 
śmierci na przymusową deportację. Sędziwy Biskup 
uwolniony został dzięki interwencji ówczesnego 
amerykańskiego sekretarza stanu, Jamesa F. Byrnesa. 
Prosił go o to papież Pius XII przez delegata 
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apostolskiego w Waszyngtonie, abpa Flamleta 
Cicognaniego.249 

Wiele lat później Ks. Biskup opowiadał, w jaki 
sposób odbyło się jego uwolnienie. Pewnego dnia 
strażnik więzienny wywołał go z celi i kazał zabrać 
wszystkie swoje rzeczy. Zaprowadzono go do kancelarii, 
ogolono i oświadczono, że jest wolny i pojedzie do 
Polski. Zapytano, jakie ma życzenie. Odpowiedział, że 
chciałby wrócić do Łucka. Uzyskał odpowiedź, że to 
niemożliwe. Co jeszcze – pytano. Na to odparł: Pozwólcie 
mi zwiedzić Kijów, byłem tu tyle miesięcy i nie znam go. 
Życzenie spełniono. Podjechała piękna limuzyna i Ks. 
Biskup w towarzystwie honorowego konwoju, dwóch 
wyższych oficerów NKWD, wyruszył na kilkugodzinną 
przejażdżkę po Kijowie.250 

 
Biskup –Wygnaniec (1946-1950) 

Z zachowanych dokumentów wynika, że starania 
o uwolnienie Ks. Bpa A. P. Szelążka podejmował 
również ks. Jan Szych. Wczesną wiosną 1946 r. pojechał 
do biskupa Cz. Kaczmarka i prosił, aby podjął starania 
poprzez Warszawę o uwolnienie uwięzionego. 
Ordynariusz kielecki udał się do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie. W rozmowie stanowczo 
powiedział: Zabraliście ziemie, oddajcie ludzi. Jestem 
gotów tego biskupa wziąć do siebie i dać mu 
                                                        
249 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 9; S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, wsp. 
cyt., s. 1-2; Wyciąg z protokołu nr 18, 6 maja 1946, ArMSW 
sygn.UT/627/F, t. 3. cz. B, s. 276.  
250 Zob. Ks. S. Kobyłecki, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. 
Szelążku, ArST sygn. E/V-b, s. 1-2; tenże, Biografia Ks. Bpa A. P. 
Szelążka, mps cyt., s. 3. 
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mieszkanie.251 W tej sprawie ks. J. Szych zwracał się 
także do Ks. Prymasa i władz państwowych. Początkowo 
jego interwencje nie przynosiły pozytywnych rezultatów. 
Nie zrażając się tym, wielokrotnie ponawiał swój apel. W 
lutym 1946 r. pisał do Ministra Administracji Publicznej: 
Pan kapitan Pieło w dniu 27 lutego br. przywiózł mi 
wiadomość od Pana Ministra, że na skutek interwencji 
Rządu naszego w Warszawie, Ks. Bp A. Szelążek jest 
uwolniony. Wdzięczność nasza i radość była 
bezgraniczna z powodu tej wiadomości. Niestety, do 
dzisiaj Ks. Bp siedzi w areszcie NKGB w Kijowie. Może 
teraz, w imię zawartego ostatnio doniosłego paktu 
wzajemnej pomocy i współpracy pomiędzy Polską a 
Rosją, można by było ponowić starania o Ks. Bpa w 
Moskwie. Gdy ludność Polska dowie się, że na skutek 
starań Rządu został Ks. Biskup zwolniony, odbije się to 
także bardzo dokładnie na naszych sferach 
społecznych.252 W następnym miesiącu ks. J. Szych, z 
radością informował Ks. Prymasa, że otrzymał pomyślną 
wiadomość od Władysława Wolskiego, wiceministra 
Administracji Publicznej i Głównego Pełnomocnika 
Rządu do spraw repatriacji Polaków z Rosji. 
Wiceminister informował, że sprawa Biskupa Łuckiego 
została  rozpatrzona pozytywnie i wkrótce będzie on 
mógł powrócić do Ojczyzny. Pomimo radości z 
uzyskanych obietnic, ks. kanclerz wykazywał pewną 
dozę sceptycyzmu. Z obawą dodawał: Oby tylko Pan Bóg 
pozwolił mu szczęśliwie do nas powrócić. Już raz 

                                                        
251 Ks. J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup 
Kielecki 1895-1963, Kielce 1991, s. 86. 
252 Ks. J. Szych, Pismo do Władysława Wolskiego, Ministra 
Administracji Publicznej, bmrw, ArST, sygn. E VII-a, s. 1. 
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mieliśmy podobną wiadomość, która nas jednak 
zawiodła.253 

Dnia 14 maja 1946 r., po 16 miesiącach 
więzienia, na skutek ingerencji Stolicy Apostolskiej Ks. 
Bp Szelążek został deportowany do Polski.254 
Specyficzną, powrotną podróż szczegółowo opisał w 
liście do ks. S. Figielskiego: Przy uwolnieniu moim nie ja 
wybierałem drogę powrotną. Była mi wyznaczona. 
Dowiadywałem się stopniowo. Najpierw zatem z Kijowa 
do Lwowa naprawdę bardzo wygodnym wagonem z tylu 
miejscami, że mogłem rozpostrzeć siennik, który się  na 
całą dobę wynajmuje za 15 rubli (takąż samą poduszkę). 
Mając wolne, nie zapakowane futro mogłem noc 
przepędzić wygodnie. We Lwowie przenocowaliśmy, 
czekając na odpowiedni wagon, który miał nas dostawić 
do Przemyśla, to jest do naszej granicy. Na odpowiedniej 
stacji przed Przemyślem otrzymałem własny wagonik 
bardzo starannie przygotowany, pod opieką porucznika 
Wojska Polskiego.255 

17 maja 1946 r. przy polskim punkcie granicznym 
Ks. Biskupa powitali: wicestarosta powiatu 
przemyskiego i ks. kanclerz Kurii Biskupiej. Następnie 
samochodem został przewieziony do pałacu biskupiego 
w Przemyślu, gdzie u bpa Bardy zatrzymał się do 
następnego dnia. Nazajutrz specjalnym wagonem 
odwieziono go do Kielc. 
                                                        
253 Ks. J. Szych, Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Jabłonowo 
Pomorskie, 18 marca 1946, ArST, sygn. E VII-a, s. 1. 
254 Zob. W. Kluz, Wytrwałość, dz. cyt., s. 57; Le Saint Siégé et la 
situation religieus en Pologne et dans les pays baltes 1939-1945, 
Watykan 1967, s. 916-921.  
255 A. P. Szelążek, List do ks. Stanisława Figielskiego z 17.IX.1946, 
list cyt. s. 191-193. 
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Większość polskiego społeczeństwa w osobie Ks. 
Bpa A. P. Szelążka widziało bohatera i bojownika o 
sprawy Kościoła i Ojczyzny. Pomimo to władze 
państwowe zachowały rezerwę wobec tego 
wydarzenia.256 W wiosenno-letnim numerze Kieleckiego 
Przeglądu Diecezjalnego ukazała się lakoniczna 
informacja: J. E. Ksiądz Biskup Adolf Szelążek w połowie 
maja br. powrócił do kraju i zamieszkał w Kielcach w 
Pałacu Biskupim.257  

Z relacji ks. S. Wojasa – kapelana ks. bpa C. 
Kaczmarka wynika, że powrót ten był okryty tajemnicą. 
19 maja 1946 r. przed południem niespodziewanie 
otrzymał on telefon ze stacji kolejowej pod Kielcami, z 
wiadomością i żądaniem: Wieziemy od granicy biskupa 
Szelążka i mamy go dostarczyć biskupowi Kaczmarkowi. 
Ktoś powinien się zjawić na stacji kolejowej Kielce, 
odebrać biskupa i pokwitować jego odbiór.258 
Natychmiast pojechał na stację i zobaczył wynędzniałego 
Ks. Bpa A. P. Szelążka z dwoma agentami UB. 
Zaskoczyła go wyjątkowa grzeczność, z jaką Ks. Biskup 
odnosił się do towarzyszących mu osób. Zwracając się do 
ks. kapelana poprosił: Ci panowie od granicy mi 
towarzyszą. Oni są głodni. Może ksiądz by ich zaprosił 
na herbatę i coś dał do zjedzenia.259 W rezydencji ks. bpa 
Kaczmarka siostry dały im posiłek i pracownicy UB 
odjechali. Wtedy ks. kapelan, nie czekając na powrót 

                                                        
256 Ks. S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Biskupie Szelążku, mps 
cyt., s. 1. 
257 Kielecki Przegląd Diecezjalny, Kielce V-VIII 1946, nr 3, s. 89. 
258 Cyt. za: Ks. J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup 
Kielecki 1895-1963, dz. cyt., s. 87. 
259 Cyt. za: Tamże, s. 87. 
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Ordynariusza, wezwał lekarza, aby zbadał przybyłego 
gościa.260  

Pierwsze miesiące wolności uwolniony spędził w 
Kielcach u swego byłego ucznia. 26 maja 1946 r. 
przekazał papieżowi wiadomość o powrocie do Polski, 
podziękował za otrzymane w czasie wojny życzenia z 
okazji Srebrnego Jubileuszu biskupstwa. W 
wystosowanym piśmie złożył także sprawozdanie z 
wojennych przeżyć w diecezji łuckiej i w więzieniu w 
Kijowie. Jego list  trafił do archiwów watykańskich z 
odręczną adnotacją mons. D. Tardini z dnia 13 sierpnia 
1946 r., w której sekretarz stanu podkreślał: Ten list jest 
bardzo interesujący. Wynikają z niego wielkie rzeczy. Jak 
heroiczna była siła duchowa Biskupa. Jak przykładna 
miłość i wierność kanclerza J. Szycha. Jest to piękna 
karta w historii Kościoła, winna być zapamiętana. Niech 
nie zaśnie na zawsze w naszych archiwach. Pytam się: 
Czy Biskup-wyznawca nie zasługuje na nowe słowo 
papieża? Czy to nie zrobiłoby dobrze wszystkim?261  

Po kilku miesiącach administrator apostolski w 
Pelplinie zaproponował Ks. Biskupowi mieszkanie w 
letniej rezydencji biskupów pomorskich w Zamku 
Bierzgłowskim k. Torunia. 6 sierpnia 1946 r., przed 
wyjazdem z Kielc Ks. Bp A. P. Szelążek okazał szczerą 
wdzięczność za doznane dobro i odznaczył ks. kapelana 
S. Wojasa godnością honorowego kanonika kapituły 
ołyckiej. Tego dnia udał się do Warszawy. Na widok 
zniszczonej stolicy, tak się przejął, że dostał ataku serca. 
Został wówczas przewieziony z hotelu Roma do kliniki 
                                                        
260 Tamże, s. 87. 
261 List do Piusa XII, Kielce, dn. 26.V.1946, w ADS, cz. druga 1942-
1945, Watykan 1967, s. 605. 
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św. Józefa. Pozostał w niej 8 dni. Ks. Biskup pragnął jak 
najszybciej dotrzeć do Bierzgłowa. Gdy jego stan 
zdrowia trochę się poprawił, ordynator szpitala 
zdecydował, że może jechać pod opieką pielęgniarki, ale 
dobrym środkiem lokomocji, bez żadnych przesiadek. 18 
sierpnia samochodem wypożyczonym z Ambasady 
amerykańskiej i z siostrą - Ambrozją Tomasik Biskup-
Wygnaniec wyruszył z Romy, do Bierzgłowa.262 

20 sierpnia razem z Kapitułą zamieszkał w 
obszernych pokojach Zamku Bierzgłowskiego. 
Deportowani ze wschodu księża byli biedni, dlatego 
administrator diecezji chełmińskiej wyznaczył parafię 
św. Jakuba w Toruniu, aby jej proboszcz z ofiar wiernych 
utrzymywał Ks. Biskupa i członków Kapituły.263 

Pokrzyżacki zamek położeniem swoim 
przypominał Łuck. Tam Ks. Biskup spędził ostatnie chwile 
życia. Pokochał gorąco tamtejszą ludność, ale tęsknił za 
swoimi diecezjanami. Pomimo podeszłego wieku i 
ciężkiego stanu zdrowia był gotowy natychmiast powrócić 
do Łucka, gdyby sytuacja historyczna uległa zmianie. S. 
Myrze zwierzył się: Chociaż wszystkiego mam pod 
dostatkiem i jest mi tutaj bardzo dobrze, to tęsknię za 
Wołyniem. I gdyby mi ktoś powiedział: wróć - 
natychmiast bym wrócił, nawet do warunków gorszych i 
                                                        
262 Samochodu użyczył ambasador amerykański w Warszawie Artur 
Bliss Lane. S. Wojas, Wywiad, Kielce 13 IX 1989 r. Z.P.A./T. 6; 
zob. Ks. J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup 
Kielecki 1895-1963, Kielce 1991, s. 101, 170. Przez 8 dni przebywał 
na leczeniu w klinice św. Józefa w Warszawie. Zob. A. P. Szelążek, 
List do Marii Kubasiewicz, 26.VIII.1946, ArST sygn. E/IV-f, s. 1.  
263 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 10; Ks. S. Kobyłecki, List do Księdza ***, Olsztyn, 20 XII 
1949, ArST sygn. E/VII-a, , s. 1. 
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do ubóstwa.264 O tej tęsknocie świadczą również zwroty 
używane w korespondencji: biskup wygnaniec, 
bezdomny. Z początku żył nadzieją powrotu, ale później 
pogodził się z nową rzeczywistością, uważając ją za wolę 
Bożą.265  Nie miał żalu do żadnych osób, które go 
uwięziły i źle traktowały. Nie pozwolił nic negatywnego 
powiedzieć o tych osobach. Sam zaś powtarzał: To tak 
musiało być, taka była wola Boga, taki był dopust 
Boży.266  

Bardzo boleśnie przeżył fakt, że na Wschodzie 
pozostało jeszcze uwięzionych kilkunastu kapłanów jego 
diecezji. Podejmował liczne starania o ich uwolnienie. W 
liście do kardynała Adama Stefana Sapiehy pisał: 
Niezmiernie zatroskany jestem losem Ks. Kanonika 
Bukowińskiego i innych kapłanów, którzy trzymani są na 
Wschodzie. (...) Na wszystkie starania o ich repatriację 
odpowiadano obietnicami, że wkrótce zostaną zwolnieni. 
Tymczasem otrzymuję od ks. prałata F. De Villea taką 
notatkę: «Dziś, jak mnie w tej chwili ze strony dobrze 
poinformowanej powiedziano, sprawa ta jest 
nieaktualna»(...) A jednak ratować go trzeba dla dobra 
Kościoła i Ojczyzny.267  

                                                        
264 M. Myra, Moje wspomnienia, ArST sygn. E/V-b, s. 2. 
265 Zob. Tamże, s. 1; A. P. Szelążek, List do ks. bpa J. Kowalskiego, 
Bierzgłowo Zamek, 4.III.1949, ArST sygn. E/IV-c, s. 1; S. Tarcyzja 
Kurzec, Wspomnienia s. Weroniki Sobackiej związane z Ks. Bp. 
Adolfem Szelążkiem, Orlik, 19 marca 2000, ArST sygn. E/V-b, s. 1; 
S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie o śp. Księdzu Biskupie 
Adolfie Szelążku, Orlik, 29.X.1985, ArST sygn. E/V-b, s. 3. 
266 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1.  
267 A. P. Szelążek, List do Ks. Kard. S. Sapiehy, 29.IV.1948, ArST 
E/IV-c, s. 1; zob. także: tenże, List do ks. bpa przemyskiego, 
Bierzgłowo zamek, 4.III.1947, ArST sygn. E./IV-c, s. 1-2; S. Tarcyzja 
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W Zamku Bierzgłowskim Ks. Bp A. P. Szelążek 
uruchomił Kurię Diecezji Łuckiej, w 1949 r. nowymi 
nominacjami na wygnaniu uzupełnił skład  kapituły. 
Pomimo podeszłego wieku i słabego zdrowia interesował 
się losem kapłanów swej dawnej diecezji, prowadził 
obszerną korespondencję. Stale utrzymywał kontakty z 
wiernymi rozrzuconymi po całym kraju. Okazywał im 
wielką troskę, otaczał duchową opieką. W jednym z 
listów napisał: Natychmiast po otrzymaniu tego adresu 
udałem się do kaplicy i przed Najświętszym Sakramentem 
odmówiłem różaniec, a związałem się postanowieniem, 
że stale modlić się będę za Was gorąco.268 Dla 
odwiedzających go osób zawsze miał czas. Często służył 
im nie tylko radą, ale i sakramentem pokuty. Wywierał 
pozytywny wpływ na Księcia Janusza Radziwiłła, który 
stracił cały swój majątek na wschodzie i bardzo się 
załamał. Dzięki Ks. Biskupowi potrafił on zaakceptować 
nową sytuację i spokojnie powtarzał, taka jest wola Boża, 
trzeba się z nią zgodzić.269 

Wobec chorych i starszych kapłanów był 
współczującym Ojcem. Często prosił siostry, aby 
pospieszyły im z fachową pomocą. Pełen radości i 
pogody ducha, starał się przelać wszystkie swoje zalety 
na tych, których kochał. Radością napełniały go częste 
wizyty księży. Cieszył się wówczas i był bardzo 
gościnny. Przy stole sam osobiście nalewał gościowi 
zupę i podawał potrawę. Nie chciał korzystać z prawa 

                                                                                                           
Kurzec, Wspomnienia s. Weroniki Sobackiej związane z Ks. Bp. 
Adolfem Szelążkiem, wsp. cyt., s. 1. 
268 A. P. Szelążek, List do Diecezjan, Kielce, 20.VI.1946, ArST 
sygn. E/IV-h, s. 1. 
269 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
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pierwszeństwa. Księża kochali Go jak swego Ojca, 
cieszyli się, że widzą swego Biskupa żywego i wesołego, 
pomimo tak podeszłego wieku i słabego zdrowia.270 Ks. 
S. Kobyłecki podkreślał: Mimo rozproszenia czujemy się 
wszyscy jedną rodziną. Więzią, która nas łączy jest nasz 
Arcypasterz (...) Jego Ekscelencja niejednokrotnie z 
wielkim rozczuleniem wyrażał wobec mnie  głęboką 
wdzięczność dla swoich kapłanów.271  

Na uwagę zasługuje wielka przyjaźń pomiędzy 
Ks. Biskupem i kanclerzem J. Szychem. Te dwie osoby 
kochały się jak ojciec z synem. 28 października do 
Zamku Bierzgłowskiego przekazano smutną wiadomość 
o ciężkiej chorobie ks. J. Szycha. Ks. Biskup natychmiast 
udał się do niego i udzielił sakramentu namaszczenia 
chorych, często go odwiedzał i wspierał modlitwą . 
Niestety po trzech dniach nastąpił zgon. Śmierć tę Ks. 
Biskup przeżył bardzo boleśnie.272 W liście do S. 
Jeleńskiego wyznał: Dnia 31 października umarł ks. 
prałat Jan Szych, mój wielki przyjaciel, obrońca, który 
przyczynił się głównie do uwolnienia mnie z więzienia, a 
przez długie lata (...) otaczał mnie najtroskliwszą opieką. 
Mam przeto wielki teren do rozwijania synowskiego 
poddania się ojcowskiej woli Pana Boga i do ożywienia 
wszystkich chwil życia modlitwą.273 Przywiązanie i 
wdzięczność Ks. Biskupa wyczuwała także s. Salomea, 
która jako pielęgniarka czuwała przy ciężko chorym ks. 
                                                        
270 Tamże, s. 1. 
271 A. P. Szelążek, List do ks. bpa K. Kowalskiego, Bierzgłowo 
Zamek, 4.III.1949, list cyt., s. 1. 
272 Zob. S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 2; S. 
Franciszkanki, Kronika, kopia ArST E/IV-c, s. 10. 
273 A. P. Szelążek, List do S. Jeleńskiego, Bierzgłowo Zamek, 
28.XI.1947, ArST sygn. E/IV-h, s. 1. 
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kanclerzu. Napisała później: Nie pamiętam treści naszej 
rozmowy. Mam tylko w pamięci serdeczność Ks. Biskupa, 
jego prostotę w kontakcie i wdzięczność, która 
wielokrotnie wyrażał.274 

Do Zamku Bierzgłowskiego przyjeżdżali księża 
biskupi z całej Polski. Składali wizytę bohaterskiemu 
Arcypasterzowi, który dla sprawy Bożej dużo 
wycierpiał.275 Wkrótce Zamek Bierzgłowski stał się 
punktem centralnym, nową stolicą Biskupa-Wygnańca i 
wszystkich kapłanów wysiedlonych z diecezji łuckiej. 
Dla nich zawsze miał czas, a przede wszystkim otwarte 
serce. W stosunku do księży chorych, załamanych 
psychicznie z powodu ciężkich wojennych przeżyć, 
wykazywał współczucie, empatię. Z zachowanej 
korespondencji wynika, że starał się być dla nich dobrym 
pasterzem, gotowym do pocieszenia, a przede wszystkim 
mobilizacji w kierunku pomnażania dobra.276 

W tym czasie wykazywał całkowite 
podporządkowanie się odkrywanej woli Bożej oraz 
wzrastającą tęsknotę za Bogiem. W 1947 r. pisał: Osłodą 
sędziwego wieku jest głębsze niż kiedykolwiek rozeznanie 
Bożych zmiłowań (...) Nie może zaś serce nie zająć się 
płomieniem ukochania tego Dobra, które pali się 
bezbrzeżną miłością do nas. Toteż sędziwemu wiekowi 
coraz częściej towarzyszy tęsknota za tą Ukochaną 

                                                        
274 S. Salomea Agnieszka Dorawa, Wspomnienia o Ks. Bp. A. P. 
Szelążku, Jabłonowo Pomorskie, 7.IV.2000, ArST sygn. E/IV-c, s. 1. 
275 S. Franciszkanki, Kronika, rps cyt., s. 9. 
276 Zob. List Episkopatu Polski za pośrednictwem MSZ do 
Ambasady w Moskwie w sprawie zwolnienia uwięzionych 
kapłanów, Nr 319/1273/47 z dn. 8 lutego 1947r. Archiwa Biblioteki i 
Muzea Kościelne KUL. 
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Wszechdoskonałością.277 Pod koniec życia w centrum 
jego zainteresowań znajdowało się zagadnienie 
cierpienia. Problematykę tę podjął w artykule: Cierpienie 
skarbem chrześcijanina. Swymi przemyśleniami dzielił 
się także w prywatnej korespondencji: Triumf Krzyża, 
jaśniejący w zmartwychwstaniu Pańskim, a zapewniony 
Ciału Mistycznemu Pana Jezusa i wszystkim jego 
członkom, gdy wiernie idą śladami Zbawcy, wymaga 
znoszenia uprzednich momentów drogi krzyżowej, które 
istotnie tak jasno znamionują współczesność naszą.278 

W nowych warunkach, 26 maja 1948 r. bardzo 
skromnie obchodził Diamentowy Jubileusz święceń 
kapłańskich. Wzięło w nim udział, obok duchowieństwa 
z diecezji łuckiej, tylko trzech biskupów: Tadeusz 
Zakrzewski, Kazimierz Kowalski oraz Czapliński. Z 
kraju i zza granicy nadeszło wiele telegramów. Ojciec 
św. Pius XII w odręcznym piśmie nazwał go bis Exsul t.j. 
z Łucka do Kijowa, a stamtąd do Polski, w jej nowych 
powojennych granicach. W okolicznościowym kazaniu 
ks. S. Kobyłecki powrócił wspomnieniami do dawnego 
Jubileuszu, świętowanego na ziemi wołyńskiej w 1938 r. 
Jego zdaniem refleksje te poważnie ożywiły i mocno 
wzruszyły sędziwego Solenizanta.279 

Z tej okazji Ks. Bp A. P. Szelążek wystosował 
wiele mówiące podziękowanie: Zanim nadejdzie 
oczekiwany przeze mnie ustawicznie dzień przejścia do 
wieczności, Opatrzność Boża łagodzi udrękę oderwania 
                                                        
277 A. P. Szelążek, Podziękowania za życzenia imieninowe, 
Bierzgłowo Zamek, 18.VI.1947, ArST sygn. E/IV-h, s. 1. 
278 A. P. Szelążek, List do M. Wiktorii Bursiak, Bierzgłowo Zamek, 
1.IV.1947, kopia ArST E/IV-g, s. 1. 
279 Ks. S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Biskupie Szelążku, mps 
cyt., s. 2. 
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od diecezji, którą Duch Święty przeznaczył mi jako 
mistyczną Oblubienicę. (...)  Gdy zatem składam te 
dziękczynienia, wylewam u stóp Majestatu Bożego łzy 
żalu, że zapewne nie zawsze z należną ufnością 
przyjmowałem spadające na diecezję krzyże, i pytałem 
zaniepokojony, dlaczego te i inne - nad wielki wyraz 
katastrofy (...) Dziś składam wyznanie, że wierzyć trzeba 
w nieskończone miłosierdzie Boże bez żadnych 
ograniczeń.280 

W tym czasie dostrzegał i dobrze oceniał 
wszechogarniające działanie miłosiernego Boga. Według 
niego: Władztwo Boże jest bezmiarem miłości i Bożej 
dobroci, jest otchłanią niezgłębioną miłosierdzia, w 
której wszelkie szkodnictwo tonie i rozpływa się bez 
śladu. A doznane udręki życia odpadają od całości 
dzieła, jak młoty, dłuta, pilniki przy rzeźbie pięknej 
postaci. (...) W rządach Opatrzności Bożej góruje 
„troska” (...) o zapewnienie dobra, które może 
uszczęśliwić człowieka.281  

Niemal do końca swojego życia Bp Szelążek był 
czynny naukowo. Ostatnimi jego pracami były książki pt. 
Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w Polsce 
w okresie przedkonkordatowym oraz wydane pośmiertnie 
- Moralne odrodzenie świata. 

Siostry z Orlika, opiekujące się Księdzem 
Biskupem w czasie pobytu na Zamku Bierzgłowskim, 
podkreślały emanującą z niego dobroć. W kontaktach z 
innymi był bardzo przystępny, serdeczny, radosny. Za 
każdą oddaną Mu przysługę niezmiernie wdzięczny, 
                                                        
280 Cyt. za: W. Kluz, Wytrwałość, dz. cyt., s. 59. 
281 A. P. Szelążek, List do S. Jeleńskiego, Bierzgłowo Zamek, 
15.I.1948, ArST E/IV-h, s. 13. 
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dziękował po kilka razy; w każdą niedzielę, razem z 
Siostrami, odmawiał wspólnie różaniec w intencji Ks. 
Bpa Kowalskiego, który go przyjął do diecezji. Był 
bardzo energiczny i stanowczy. Nie rozczulał się nad 
sobą, cierpiał cicho i w milczeniu.282 

Lubił żartować, był bardzo dowcipny. Siostry 
często wypowiadały głośno wobec niego spostrzeżenia 
odnośnie pobożności, prostoty i pokory. Nie lubił tego 
słuchać, ale żeby nie urazić nikogo, mówił żartobliwie 
śmiejąc się: Szapla, papla - módl się za nami. Bardzo 
kochał zwierzęta, często wychodząc na spacer, zabierał 
dla nich coś do zjedzenia. S. Myra zanotowała zabawny 
fakt, świadczący o jego franciszkańskiej miłości do 
każdego stworzenia. Miał przyjechać z wizytą do Ks. 
Biskupa Ks. Kardynał Hlond. Wszyscy uszykowani 
czekają na przywitanie dostojnego gościa, a tu na 
spotkanie Ks. Biskupa wychodzi kurka, bardzo 
przywiązana do jego osoby i towarzyszy księdzu 
biskupowi. Wszyscy w śmiech. Kurę zaczęły siostry 
odpędzać, a ta ani myśli odejść od (niego). A Ks. Biskup 
na to: „zostawcie ją, ona należy do moich przyjaciół”.283 

W swych codziennych spacerach często udawał 
się tam, gdzie pracowali miejscowi rolnicy, rozmawiał z 
nimi. Interesował się ich rodzinami i życiem religijnym. 
Okoliczni mieszkańcy cenili go i chwalili za 
przystępność i otwartość.  

W celach zdrowotnych zalecane były Ks. 
Biskupowi codzienne spacery, podczas których stale 
widziano go z różańcem w ręku: Ciągle go nosił przy 
sobie, nigdy z nim się nie rozstawał. Budował nas swym 
                                                        
282 Zob. S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 1. 
283 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 2-3. 
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skupieniem i rozmodleniem. Stale się modlił. Kiedyś mi 
powiedział, że jeden dzień modli się za swego Opiekuna - 
Ks. kan. Szycha a drugi za opiekunkę - za mnie. Byłam 
Mu bardzo wdzięczna za te modlitwy. Wstawał bardzo 
wcześnie - o czwartej rano. Mówił, że źle sypia, więc się 
modlił, odmawiał brewiarz, dużo czytał.284 

Ks. Biskup Szelążek był wielkim czcicielem św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Miał u siebie w salonie 
obraz świętej z Lisieux . Siostry często ubierały go 
kwiatami. Dzienny program jego prac przedstawiał się 
następująco: modlitwa w kaplicy, praca przy biurku - 
pisanie, czytanie korespondencji, odpisywanie itp., 
spacer po świeżym powietrzu. Wstawał bardzo rano i 
przed Mszą św. odmawiał brewiarz. Wiedząc o tym, że w 
każdej chwili może Go Pan odwołać do wieczności, 
przygotowywał się do tego momentu. Z powodu słabego 
zdrowia i wieku podeszłego,  prosił pielęgnującą go 
siostrę, aby go rano budziła pukaniem do drzwi. 
Odpowiadał jej silnym głosem: Żyję, żyję !. Czasem 
zdarzyło się, że siostry zaspały, wówczas delikatnie je 
budził, bo nie mógł odprawić Mszy św.285 
Podsumowując wspólnie spędzony czas i stosunek Ks. 
Biskupa do innych osób, Siostry Franciszkanki z Orlika 
wyznały: To postać bardzo wzniosła, budująca swoją 
pokorą, pobożnością i prostotą. (...).To Osoba bardzo 
świątobliwa.286  

                                                        
284 S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 2; zob. także: 
S. Tarcyzja Kurzec, Wspomnienia s. Weroniki Sobackiej związane z 
ks. Bp. Adolfem Szelążkiem, wsp. cyt., s. 1.  
285 Zob. M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 3. 
286 S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 3; zob. M. 
Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 3. 
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Po uroczystej Wigilii Bożego Narodzenia, 
spędzonej w gronie duchowieństwa, dnia 27 grudnia 1949 
r. Ks. Bp zachorował na grypę. Po dwóch tygodniach już 
wstawał na kilka godzin dziennie. Załatwiał jak zwykle 
korespondencję, czytał, pisał, lecz czuł się bardzo 
osłabiony. W czasie choroby długie godziny modlił się 
siedząc. W czasie wypoczynku różaniec widziano stale w 
jego rękach. Nigdy jednak nie narzekał z powodu choroby, 
znosząc cierpliwie i mężnie cierpienia, ponieważ 
zastosowane środki tylko chwilowo przynosiły ulgę.  

W rozmowie prosił s. Adrianę, aby go uprzedziła 
i przypominała o zbliżającej się śmierci. Obserwując ks. 
Biskupa w ostatnich dniach Jego życia, zauważyła, że 
życie dobiega końca. Powiedziała więc mu delikatnie, że 
dobrze by było, aby Ks. Moszkowski zaopatrzył go 
olejami św. Ks. Biskup popatrzył na nią badawczo, 
zastanowił się chwilkę i powiedział stanowczym, 
nakazującym tonem: Siostro, proszę zaraz wezwać ks. 
Moszkowskiego, aby namaścił mnie Olejami św. 287  (8 
lutego) Ks. Biskup przyjął sakrament namaszczenia 
chorych. W tym czasie sypiał z przerwami, posilał się 
jedynie herbatą z cytryną.  

W czwartek rano, 9 lutego, około godz. 1130 

nastąpiło krótkie, spokojne konanie. Chwilę przed zgonem 
Bp prosił o różaniec, który poprzednio wypadł mu z rąk. I 
tak odszedł do wiecznej chwały ten wielki czciciel NMP - 
stale modląc się, jak za życia, na różańcu. Wyraz twarzy 
Ks. Bpa po śmierci był spokojny, sprawiał wrażenie jakby 
spał.288 

                                                        
287 S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 2. 
288 Tamże, s. 2. 
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Do niedzieli 12 lutego jego trumna przebywała w 
Bierzgłowie, gdzie tłumnie nawiedzana była przez 
okolicznych parafian i duchowieństwo. W niedzielę, ok. 
godz. 12 odbyła się eksportacja zwłok do katedry św. Jana 
w Toruniu. O godz. 1600 ruszył orszak żałobny do kościoła 
św. Jakuba. Tam odprawiono uroczyste nieszpory. 
 W poniedziałek, 13 lutego o godz. 10, Prymas 
Polski odprawił Mszę św. żałobną. Pogrzeb, z udziałem 
około 20 biskupów i 300 kapłanów, odbył się w kościele 
św. Jakuba w Toruniu. Nabożeństwo żałobne celebrował 
Prymas Polski Stefan abp Wyszyński. W pięknym, lecz 
ostrożnym przemówieniu przedstawił wielkość zmarłego 
biskupa i jego dzieło, które chlubnie spełnił. Stwierdził, 
że diecezja łucka w osobie Ks. Bpa A. P. zyskała 
nowego, wielkiego orędownika przed Bogiem.289  
 Odszedł do wieczności 49 Pasterz diecezji łuckiej. 
W ósmą rocznicę śmierci na prezbiterium, pod którym 
spoczywało ciało zmarłego Biskupa Wygnańca, Kapituła 
Łucka wmontowała granitowe epitafium z pamiątkowym 
napisem. Znacznie później, podobna tablica 
przypominająca postać wielkiego Pasterza diecezji 
łuckiej została umieszczona w prawej nawie katedry św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Przez pierwsze10 lat, 
w każdą rocznicę śmierci, kapłani diecezji łuckiej 
przyjeżdżali do kościoła św. Jakuba na uroczyste 
nabożeństwo rocznicowe.290 Siostry ze Zgromadzenia 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przekonane o świętości 
                                                        
289 Zob. Siostry Franciszkanki , Krótki opis choroby i zgonu Ks. Bpa 
A. Szelążka, Bierzgłowo Zamek, dn. 27.II.1950, sygn. E/I-f; Ks. 
Kobyłecki S., Biografia Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka, mps cyt., s. 
1. 
290 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 10. 
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życia swego Założyciela, łączyły się z nim duchowo 
przez modlitwę, nawiedzenie grobu i okolicznościowe 
nowenny. 25 grudnia 1965 r. S. Dominika Wojczal 
zanotowała: Przypomniałam sobie, że w ubiegłym roku 
modliłam się żarliwie, odprawiłam nowennę o 
beatyfikację ś.p. Ks. Bpa A. P. Szelążka, prosząc o 
możność uczenia dzieci religii. To tak, jakby Bóg spełnił 
tę prośbę w tym roku. Gdy przeglądam pisma Ks. Bpa 
Założyciela, ogarnia mnie głębokie wzruszenie. Są one 
przepojone głębią miłości do Boga i do założonego 
Zgromadzenia. (...) Nadzwyczajna prostota i pokora 
cechuje wszystkie jego listy. Dziś w święto naszej 
patronki uprzytomniłam sobie, że on w doskonały sposób 
naśladował w  tych cnotach tak umiłowaną przez Niego 
św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Czuję wyraźnie Jego 
troskę o Zgromadzenie i opiekę nad Nim z Nieba.291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
291 S. Dominika Wojczal, Wspomnienia, 3.X.1969, ArST sygn. E/IV-
c, s. 48-49, 61. 
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II. TWÓRCZOŚĆ 
 

Charakterystyka działalności naukowej 
 

Ogólna charakterystyka 
W historii polskiej myśli teologicznej przełomu 

XIX i XX w. należy dostrzec osobę Ks. Bpa A. P. 
Szelążka, który w ówczesnych czasach wywierał 
znaczący wpływ w zakresie kształtowania dojrzałych 
chrześcijańskich postaw.292 Bibliografia jego prac jest 
dosyć obszerna. Oprócz korespondencji urzędowej i 
prywatnej obejmuje 186 pism wydanych drukiem i 378 
rękopisów kazań, przemówień i wykładów. 
Problematyka podejmowanych przez niego kwestii 
obejmowała trzy grupy zagadnień: kanoniczne, 
dogmatyczno-apologetyczne i ascetyczno-moralne. W 
skład tych ostatnich wchodzą również tematy związane z 
pedagogiką i wychowaniem chrześcijańskim. 

 
Kwestie prawne 

Ks. Bp A. P. Szelążek był przede wszystkim 
kanonistą i specjalistą w zakresie prawa wyznaniowego, 
o czym świadczy szereg publikacji oraz rodzaj zlecanych 
                                                        
292 Niezwykła osobowość i działalność Pasterza Łuckiego doczekała 
się już kilku omówień: H. Dąbkowski, L. Krejcza, Biskup dr A. P. 
Szelążek i Jego Łucka Diecezja, dz. cyt.; I. Gumkowska, Droga 
dziecięctwa duchowego w życiu i apostolstwie Zgromadzenia Sióstr 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, praca dyplomowa, Prymasowskie 
Studium Życia Wewnętrznego, Warszawa 1989. W pracy ukazana 
została droga dziecięctwa duchowego w twórczości i życiu Bpa A. P. 
Szelążka. W. Kluz, Wytrwałość, dz. cyt.; L. Popek, Bp A. P. Szelążek 
Pasterz Diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 5; J. Warszawski, Wprowadzenie, 
w: A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 3-10.  
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mu zajęć. Przez wiele lat wykładał prawo kanoniczne. 
Szczególnie interesowały go stosunki pomiędzy 
Kościołem a Państwem. Zagadnienia te wyjaśniał na 
łamach prasy i w memoriałach.293 Długoletnie studia i 
praca nad sprawami Kościoła w Polsce sprawiły, że był 
uważany za jednego z najwybitniejszych znawców tego 
zagadnienia. Na wygnaniu w Zamku Bierzgłowskim 
napisał pracę naukową z dziedziny prawa pt. Podstawy 
dotacji duchowieństwa katolickiego w Polsce w okresie 
przedkonkordatowym. Na szczególną uwagę historyków 
zasługuje rozdział II tej pracy, pt.: Rys historyczny 
zaboru dóbr kościelnych na ziemiach Rzeczypospolitej 
Polskiej od roku 1796. Dzieło to zostało przyjęte przez 
Episkopat Polski z dużym zainteresowaniem i 
wdzięcznością. Dowodem tego są listy dziękczynne. Z tej 
okazji osobiste pismo wystosował również ówczesny 
Prymas Polski - Ks. Kard. August Hlond, który 

                                                        
293 W memoriale w sprawie majątków kościelnych przygotował 
wykaz ograniczeń Kościoła na ziemiach Polski przez jej trzech 
zaborców. Powyższą pracą przyczynił się do formalnego odwołania 
tych praw przez Rząd Polski i utracenia ich obowiązującej mocy. 
Zob. A. P. Szelążek, Memoriał w sprawie majątków kościelnych w 
Królestwie Polskim, zabranych na mocy ukazów 1864-186, Płock 
1917; por. tenże, Koordynacja jako podstawa stosunku państwa i 
Kościoła, PP 38(1921) nr 151/152, s. 1-7: 96; zob. tenże, Charakter 
stosunku Kościoła i Państwa w czasach ostatnich, art. cyt., s. 20-37; 
92-107; zob. tenże, Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w 
Polsce w okresie przedkonkordatowym, Toruń 1947; zob. tenże Rys 
historyczny zaboru dóbr kościelnych w ziemiach Rzeczypospolitej 
Polskiej od r. 1795, PKat 63(1925) nr 1, s. 3-5, nr 2, s. 25-27, nr 4, s. 
51-51, nr 6, s. 85-87, nr 10, s. 145-146, nr 11, s. 162-163. Niektóre 
memoriały nie zostały opublikowane, ale znajdują się w 
maszynopisie w Diecezjalnym Archiwum Siedleckim, w aktach 
Konferencji Episkopatu Polski. 



 

 

141 

stwierdził: Jestem pełen podziwu dla tej interesującej 
pracy, w której Wasza Ekscelencja z wnikliwością i 
ścisłością historyczną śledzi dzieje uposażenia 
duchowieństwa polskiego w okresie przedrozbiorowym 
oraz podaje dokładne i szczegółowe dane na ten temat. 
Winszuję pięknego wydania tego dzieła.294 Myśl 
jurydyczna Ks. Bpa A. P. Szelążka, pomimo że stanowi 
bogatą kartę historii Polski dotyczącą stosunków 
Kościoła i Państwa, nie doczekała się jeszcze rzetelnego 
opracowania. 

 
Zagadnienia dogmatyczno-apologetyczne 

Dużym zainteresowaniem, szczególnie w 
początkowym okresie twórczości młodego Ks. A. P. 
Szelążka, cieszyły się zagadnienia dogmatyczno–
apologetyczne.295 Świadczą o tym tematy jego rozpraw: 
De primatu Romani Pontificis i De revalationibus S. 
Brigittae oraz dzieło wydane w 1901 r. pt. Nauki 
apologetyczne. W czasach współczesnych niełatwo 
byłoby prześledzić rozwój jego myśli w tym zakresie. 
Nie odnaleziono bowiem pracy magisterskiej, napisanej 
przez niego w Petersburskiej Akademii, będącej próbą 

                                                        
294 Ks. Kard. A. Hlond, Pismo do Ks. Bpa A. P. Szelążka, Poznań 
1948, ArST sygn. E/II-b, s. 1. 
295 W Seminarium w Płocku, w czasach Księdza Biskupa, 
apologetyka stanowiła część teologii dogmatycznej. Po reformie 
studiów w 1907 r. zastosowano podział na teologię dogmatyczną 
podstawową /apologetykę/ i teologię dogmatyczną szczegółową. 
Zob. Wnioski Komisji Biskupiej z 1907 r., ArPł. bs; Zob. także: 
Ordo lectionum pro an. sch. 1912/1913 Sem. Duch. w Płocku, ArPł 
(bs). Powyższy system nauczania jest związany ze stosowanym 
przez Księdza Biskupa sposobem ukazywania nauk apologetycznych 
w kontekście dogmatycznym. 
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obrony poglądów Kościoła katolickiego. O jej istnieniu 
świadczą jedynie wzmianki w autobiografii oraz artykuły 
dotyczące życia i działalności ostatniego przedwojennego 
Biskupa diecezji łuckiej. Obszernego materiału 
badawczego dostarczają jednak Nauki apologetyczne, 
będące zbiorem 35 konferencji wygłoszanych wcześniej 
w Katedrze Płockiej. Ks. A. P. Szelążek rozpoczyna od 
ukazania chrześcijańskiej antropologii, w której człowiek 
jawi się jako istota z natury skierowana ku Bogu. Pełnia 
zjednoczenia ze Stwórcą staje się możliwa dopiero 
poprzez Objawienie, którego apogeum przynosi Jezus 
Chrystus. W swym dziele autor polemizuje z liberalnymi 
myślicielami XIX wieku, broniąc historyczności Jezusa. 
Przeciwstawiając się argumentacji racjonalistów i 
sceptyków oświeceniowych, wskazujących na 
niewystarczającą wiarygodność lub niemożność cudów, 
Ks. A. P. Szelążek przytacza szereg dowodów 
potwierdzających ich istnienie.  

Opracowanie myśli dogmatyczno-apologetycznej 
Księdza Biskupa można znaleźć w pracy magistersko–
licencjackiej Ks. A. Redmera , napisanej w 1992 r. na 
KUL-u pod kierunkiem ks. dra H. Seweryniaka, przy 
katedrze Eklezjologii fundamentalnej, pt. Demonstratio 
religiosa, christiana et catholica w Naukach 
apologetycznych Adolfa Piotra Szelążka (1865 –1950).296 
Była to pierwsza praca naukowa poświęcona myśli 
teologicznej Biskupa Łuckiego. Autor ukazał w niej 
funkcjonowanie klasycznego schematu obrony wiary, 

                                                        
296 Zob. Redmer, Demonstratio religiosa, christiana et catholica w 
naukach apologetycznych Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), dz. 
cyt. 
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przechodząc od objawienia religijnego, poprzez 
chrześcijańskie do katolickiego. 

 
Nauczanie moralne 

Problematyce moralnej poświęcił Ksiądz Biskup 
ostatnie swoje dzieło pt. Moralne odrodzenie świata. 
Zagadnienia dotyczące życia chrześcijańskiego poruszał 
jednak prawie we wszystkich pismach. Jego 
poszukiwania etyczne wypływały z osobistych 
zainteresowań oraz z troski o powierzonych mu 
diecezjan.  

Ciężkie warunki posługi biskupiej w diecezji 
położonej na wschodnich kresach Polski, zagrożonej 
indyferentyzmem moralnym i religijnym, wpłynęły na 
poruszanie wielu problemów moralnych w listach 
pasterskich. W sposób przystępny wykładał w nich 
zasady życia chrześcijańskiego, ukazując ideał 
doskonałości w Chrystusie. Ważną pozycję w rozumieniu 
jego nauczania stanowią rękopisy kazań i wykładów oraz 
bogata korespondencja, w której poruszał zagadnienie 
celu człowieka jako istoty powołanej do przyjaźni z 
Bogiem, podkreślając równocześnie konsekwencje 
wynikające z eklezjalnego charakteru życia 
chrześcijańskiego. Dzięki gruntownej wiedzy potrafił 
aktualizować zagadnienia teologiczne, umieszczając je w 
szerszym kontekście. Zakres przytaczanej argumentacji 
obejmował prawo kanoniczne, teologię biblijną i 
dogmatyczną, patrystykę, filozofię, historię, psychologię 
eksperymentalną, literaturę, nauki przyrodnicze, a także 
matematykę i astronomię.  

W wyniku szczegółowej analizy pism Ks. Bpa A. 
P. Szelążka udało się wyłonić, specyficzny dla niego, 
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obraz moralności chrześcijańskiej.297 Punktem wyjścia w 
jego rozważaniach dotyczących tej problematyki jest 
ukazanie osoby Chrystusa jako podstawy. W tym 
kontekście podejmuje zagadnienia teologiczno-
filozoficzne i dogmatyczno-normatywne. Pragnie ukazać 
całościową wizję człowieka, zarówno z punktu widzenia 
filozoficznego, jak i teologicznego. W tym celu przybliża 
ideał człowieka, kreowany w systemach naturalistyczno–
ewolucyjnych, nihilistycznych i materialistycznych. 
Niewystarczalność dawanych przez nie odpowiedzi na 
pytania o definicję osoby oraz sens i cel ludzkiego życia, 
doprowadziła Ks. Biskupa do ukazania własnej koncepcji 
osoby, zgodnej z oficjalną nauką Kościoła, a 
jednocześnie nie pozbawionej odrębnych, specyficznych 
elementów. W analizie tego zagadnienia wykazuje, że 
człowiek bez Boga pozostaje istotą niespełnioną. Z tego 
też powodu Chrystus, jako centrum historii zbawienia i 
odkupienia, stanowi szansę odkrycia i realizacji w pełni 
ideału człowieka, stworzonego na obraz Boga. On w 
Misterium Paschalnym dokonuje pełnej gratyfikacji 
osoby ludzkiej. Od Jego Wcielenia odtwarzanie obrazu 
Syna staje w centrum etyki chrześcijańskiej. W 
kontekście misji Syna Bożego, zostaje również 
zaprezentowana rola Maryi, jako Matki Chrystusa, 
                                                        
297 Zagadnienia te były przedmiotem analiz w pracach: Karwowska 
E., Wizja moralnego odrodzenia świata w pismach Księdza Biskupa 
Adolfa Szelążka, praca lic. z teologii moralnej, Warszawa 1993, 
BUSW; Zygner L., Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja 
teologii (studium historyczno-teologiczne), praca doktorska z 
teologii dogmatycznej, Warszawa 1997, BUSW; Karwowska E., 
Chrystocentryzm moralności chrześcijańskiej w pismach Ks. Bpa A. 
P. Szelążka, praca doktorska z teologii moralnej, Warszawa 1999, 
BUSW. 
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zaangażowanej w dzieło Syna. W pismach Księdza 
Biskupa pojawia się delikatne dostrzeżenie Maryi, jako 
Matki Kościoła, współzbawiającej świat. Jej wybór i 
przywileje motywowane są zawsze jako nadzwyczajne 
dary, związane z tajemnicą Bożego Macierzyństwa. 
Chrystologiczne ukazanie roli Maryi łączy się z faktem, 
że centralną osobą w jego moralnym przepowiadaniu 
pozostawał zawsze Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży, 
którego ukazywał jako Drogę, Prawdę i Życie. Nowe 
prawo ustanowione przez Zbawiciela obowiązuje 
wszystkich i jest najważniejsze. W tym kontekście Ks. 
Biskup zwracał uwagę na zagadnienie sumienia jako 
instancji rozstrzygającej pomiędzy wolnością, a prawdą i 
prawem. Z tak rozumianej koncepcji życia 
chrześcijańskiego wypływa imperatyw naśladowania 
Chrystusa, jako założenie wyjściowe w kształtowaniu 
postaw. 

Chrystocentryczne ujęcie zagadnień moralnych 
znajduje swoje apogeum w wizji odrodzenia świata w 
duchu prawa Chrystusa. W sposobie podejmowania tej 
problematyki najbardziej widoczna staje się 
duszpasterska troska i wrażliwość Biskupa Łuckiego na 
znaki czasu. Analizując jego pisma, dostrzega się 
trójstopniowość kształtowania jego własnej koncepcji 
odrodzeniowej. Swoją drogę odnowy świata rozpoczyna 
od przedstawienia upadku, którego opis przejawów, 
dostrzega na kartach Pisma świętego, w literaturze i w 
konkretnych dziejach ludzkiej egzystencji. Przedstawia 
swoistą diagnozę sytuacji moralnej świata, która była dla 
niego symptomem upadku. Troska o człowieka wywołuje 
słuszny niepokój i poczucie odpowiedzialności za 
jednostki zagubione w świecie różnych wartości i idei. 
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Duszpasterska gorliwość znajduje się więc u podstaw 
podjęcia problematyki związanej z pozachrześcijańskimi 
próbami odnowy. Dobra znajomość literatury, filozofii i 
nowo powstających ideologii umożliwiła Ks. Biskupowi 
dokonanie odważnej konfrontacji prób odnowy 
podejmowanych w zakresie rozważań literackich, 
etyczno-filozoficznych oraz ideologicznych, z ich 
autentyczną zdolnością odrodzenia jednostki i świata. W 
opisie tych zjawisk Ks. Biskup wykazał dobre wyczucie 
tętna czasu. W świetle historii można stwierdzić, że 
zagrożenia jakie dostrzegał w powstających systemach 
ideologicznych, okazały się prawdziwe i zgodnie z jego 
diagnozą doprowadziły do większego zniewolenia 
jednostki. Niewystarczalność rozwiązań proponowanych 
przez systemy laickie, wywołała potrzebę ukazania 
chrześcijańskiej drogi odnowy opartej na duchu prawa 
Chrystusa. Według Biskupa Łuckiego urzeczywistnianie 
dzieła zbawczego zakłada głoszenie i budowę Królestwa 
Bożego wśród wszystkich narodów. Środkiem do 
osiągnięcia tego celu jest realizacja zasad katolickiej 
nauki społecznej. Królestwo Boże jest rzeczywistością 
nadprzyrodzoną, dlatego środki do jego 
urzeczywistnienia muszą uwzględniać zbawczą 
interwencję Boga i otwarcie człowieka na rozwój życia 
wewnętrznego. Z drugiej natomiast strony Ks. Biskup 
podkreśla, że perspektywa nadprzyrodzona nie przekreśla 
tego co ludzkie. Apostolska działalność zakonów i 
organizacji chrześcijańskich jest więc przejawem troski o 
to Królestwo. Powyższa koncepcja odnowy ma wyraźny 
charakter pastoralny. Każdy wierzący, przez osobisty 
związek z Chrystusem, jest twórcą, a jednocześnie 
członkiem Królestwa Bożego. 
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Na podstawie całokształtu twórczości Ks. 
Biskupa można zauważyć, że odwołuje się on często do 
pism teologicznych, filozoficznych i dzieł literackich, 
wydawanych nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ich 
różnorodność i swoboda w analizie podejmowanych 
przez nie zagadnień naukowych, świadczą o jego dużym 
oczytaniu. W swojej nauce uwzględnia doświadczenie 
znane z ludzkiej egzystencji po to, aby wobec 
niewystarczalności ludzkich rozwiązań wyraźniej ukazać 
moc działania Syna Bożego w świecie. Jego pisma są 
świadectwem autentycznej odwagi w konfrontacji 
wiedzy i wiary. Stanowią również dowód bycia dla 
świata, po to by z Chrystusem go przemieniać. 

Novum podejmowania problematyki moralnej 
przez Ks. Bpa A. P. Szelążka polegało na 
apologetycznym sposobie ujmowania zagadnień 
teologicznomoralnych. Można powiedzieć, że w bardzo 
szerokim kontekście uprawiał swoistą apologię 
moralności chrześcijańskiej, polegającą na ukazywaniu 
nieprzemijającej wartości nauki Chrystusa oraz potrzeby 
świadczenia o Nim w życiu. Przyjęta przez niego metoda 
wydaje się być szczególnie aktualna w czasach 
współczesnych, w epoce propagowania ateizmu, rozwoju 
indyferentyzmu i sekularyzmu. Ponadto potrzebę właśnie 
takiej formy uprawiania teologii moralnej dostrzega 
papież Jan Paweł II, który w jednym z listów do Ks. Prof. 
Stanisława Olejnika napisał, że światu współczesnemu w 
sposób szczególny potrzebni są apologeci moralności 
chrześcijańskiej.  

Inną cechą charakterystyczną Ks. Biskupa, 
oddziaływującą także na jego twórczość, jest żywe 
przeżywanie Sacrum oraz wrażliwość na znaki czasu. W 



 

 

148 

metodzie omawiania zagadnień moralnych w oparciu o 
ideę naśladowania Chrystusa przechodzi stopniowo od 
antropocentryzmu, poprzez chrystocentryzm do 
teocentryzmu. Jezus z Nazaretu jest bowiem ukazany 
jako Odnowiciel i Odkupiciel człowieka, a jednocześnie 
Ktoś nieustannie zaangażowany w sprawy Ojca.  

Wartość teologicznej refleksji Biskupa Łuckiego 
polega również na tym, że wiele z jego przemyśleń, 
również w czasach współczesnych, może służyć jako 
cenne drogowskazy rozwoju życia chrześcijańskiego. 
Wskazania te nie ulegają dezaktualizacji przede 
wszystkim dlatego, że wychodzą naprzeciw 
rzeczywistym i bardzo istotnym potrzebom osoby. 
Ukazują bowiem nieprzemijającą obecność i działanie 
Syna Bożego w historii człowieka i świata. 
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III. DUCHOWOŚĆ 
 

Sylwetka duchowa 
Przymioty zewnętrzne i zdolności 

Ks. Bp A. P. Szelążek był niskiego wzrostu, 
posiadał drobną i szczupłą budowę ciała, chodził 
wyprostowany. W relacjach interpersonalnych uchodził 
za osobę serdeczną, życzliwą w stosunku do rozmówcy, 
pełną prostoty i taktu.298 Często sam wychodził z 
inicjatywą pomocy. Gdy dowiedział się, że jedna z pań 
należących do Instytutu Terezjańskiego przygotowuje się 
do sesji akademickiej, napisał: Stefcię proszę o 
wskazywanie mi terminów poszczególnych egzaminów, 
abym mógł w każdym z takich dni odprawić na jej 
intencję Mszę św.299 Klerycy Seminarium Duchownego 
zapamiętali jego grzeczność i delikatność. Przychodzili 
codziennie do rezydencji biskupiej, aby służyć do Mszy 
świętej. Ks. Biskup zawsze zabierał ich na śniadanie. 
Sam jadł niewiele, a znając skromne warunki życia 
alumnów, nakładał im duże porcje.300 Pamiętam go jako 
człowieka cichego, pogodnego, uśmiechniętego i zawsze 
spokojnego. – napisała Matka Klaudia - Promieniował z 
niego szacunek do drugiego człowieka, odbierałam go 

                                                        
298 Zob. S. Waleria M. Syksta Niklewska, Sł.M., Ankieta. Moje 
wspomnienia, Pleszew Wlkp, 6.III.2000, E/V-b, s. 1; S. Adriana 
Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 1. 
299 A. P. Szelążek, List do H. Jander, Łuck, 31.XII.1935, ArST sygn. 
E/IV-g/2, s. 1. 
300 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 2-3. 
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jako osobę pełną dobroci, otwarcia i łagodności.301 
Spotykające się z nim osoby twierdziły, że był 
bezpośredni. Dzięki wysokiej kulturze osobistej ujmował 
otoczenie swym zachowaniem.302 Siostry Franciszkanki z 
Orlika wyznały: Postać Księdza Biskupa od razu nam się 
spodobała, bo był bardzo przystępny, wesoły i pobożny. 
Poprosiłyśmy więc (...), aby został naszym 
spowiednikiem.303 W konfesjonale był bardzo łagodny.304  

Ze względu na ogromne skupienie i 
skoncentrowanie przy pierwszym spotkaniu robił 
wrażenie surowego, ale w rzeczywistości taki nie był, 
przeciwnie charakteryzowała go łagodność. Był 
towarzyski, lubił żartować, czasem podśpiewywał, 
mruczał melodię jakiejś piosenki.305 Pragnął dopomóc 
bliźnim, odnaleźć w życiu prawdziwe wartości. To 
dążenie ożywiało go i inspirowało do kształtowania w 
sobie duchowości otwartej na potrzeby ludzi. Pozwalało 
mu również zachować młodość ducha. 

Wśród cech osobowościowych Ks. Bpa A. P. 
Szelążka należy dostrzec jego uzdolnienia. Wśród nich 
wyjątkowe miejsce zajmowały zdolności intelektualne, 
którymi odznaczał się już w okresie nauki w Gimnazjum 
Siedleckim, w Seminarium Duchownym w Płocku i 
Akademii Duchownej w Petersburgu. Posiadał umysł 
twórczy i szerokie zainteresowania. Przejawiał 
                                                        
301 S. Maria Klaudia Niklewiczówna VSM, Wspomnienie, 
Warszawa, 28.II.2000, ArST sygn. E/V-b, s. 1; S. Waleria M. Syksta 
Niklewska, Sł.M., Ankieta. Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
302 Zob. S. Waleria M. Syksta Niklewska, Sł.M., Ankieta. Moje 
wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
303 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
304 S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
305 Tamże, s. 1. 
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stanowczość w przeprowadzaniu powziętych planów, 
wówczas okazywał się mało dostępny i trudno 
zrozumiały.306 Ksiądz Biskup był mądry w decyzjach, w 
udzielaniu odpowiedzi niespotykany. Na skutek pracy w 
urzędach Kurii był człowiekiem początkowo urzędowym, 
suchym. Czas okupacji przekształcił go w troskliwego 
Ojca. W rozmowie z nim wyczuwało się ojcowski 
stosunek, czuło się, że jest Ojcem.307 Był człowiekiem 
wykształconym. Ludzie nauki bardzo go szanowali. 
Cenili go zresztą nawet Żydzi. Dyrektor szpitala w Łucku 
– Mininżon powiedział (...)  kiedyś: „Wasz Biskup, to 
wielki Pan, ale i wielki człowiek”.308 Podobną opinię 
wyraziła pani W. Byszewska: Ks. Biskup Szelążek jest 
mężem dojrzałym, łączącym światłość umysłu i 
doświadczenie długich lat minionych z młodzieńczym 
wprost zapałem dla każdej dobrej sprawy i z zawsze 
nieugiętą wolą i tą niezmordowaną pracowitością. (...) a 
co najwięcej uderza i najgłębiej zastanawia – pokój 
wynikający z wewnętrznego porządku duszy stale i 
głęboko zjednoczonej z Bogiem. Po ludzku biorąc, jest 
rzeczą zdumiewającą i niewytłumaczalną, w jaki sposób 
człowiek, który tyle przeżył (...) może być tak spokojny i 
opanowany.309 

Biskup Łucki posiadał też uzdolnienia 
lingwistyczne. Zachwycał słuchaczy swymi wykładami, w 
czasie których sypały się cytaty w rozmaitych językach - 
francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, a nawet w 
                                                        
306 S. Otorowska, Ankieta. Moje wspomnienia, Świder, 30 czerwca 
1999, mps ArST sygn. E/V-c, s. 1. 
307 Ks. Kobyłecki S., Biografia Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka, mps 
cyt., s. 1. 
308 S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, s. 1. 
309 W. B., Czytając życiorys Pasterza –Jubilata, art. cyt., s. 587. 
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tak mało znanym wówczas języku angielskim.310 W jego 
życiu ogromnie ważna okazała się znajomość języka 
rosyjskiego, dzięki której mógł pracować na 
odpowiedzialnych stanowiskach dla dobra Kościoła. 
Rodowici Rosjanie zachwycali się, jak on mówił i pisał 
po rosyjsku i podkreślali, że teraz mało kto potrafi tak 
pięknie mówić i pisać w ich języku.311  

Pasterz łucki wykazywał również pewne 
zainteresowania artystyczne, kochał muzykę. 
Szczególnie podobały mu się utwory F. Chopina, i 
Mazurek Ogińskiego.312 Zachwycał się pięknem 
przyrody, siostrze, która zasłaniała w przesłonecznionej 
kaplicy okna - mówił : niech siostra nie zasłania mi 
nieba i pięknego krajobrazu.313 

Wśród charakterystycznych cech jego osobowości 
można także wymienić umiejętność wnikliwej 
obserwacji, zmysł organizacyjny, gospodarność oraz 
zdolność rozwiązywania praktycznych problemów 
życiowych. Szczególnie ważna była pracowitość. 
Odznaczał się nią już w okresie seminaryjnym, osiągając 
wysokie wyniki w nauce, a także w czasie pełnienia 
posługi w parafii farnej w Płocku oraz podczas studiów 
w Akademii Duchownej w Petersburgu. Świadczyła o 
niej również wielość funkcji pełnionych przez niego w 
diecezji płockiej, od kurii biskupiej począwszy, na 
                                                        
310 A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX 
wieku, dz. cyt., s. 130-131.  
311 W. Bukowiński, Taki człowiek. Wspomnienia z więzienia o 
Księdzu Biskupie Adolfie Szelążku, Znaki Czasu, 5 (1990) nr 18, s. 
243.  
312 Zob. S. B. E. Karwowska, Wywiad ze Stefanią Otorowską, mps 
cyt., s. 1. 
313 M. Myra, Moje wspomnienia, s. 1. 
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seminarium duchownym skończywszy, liczba 
prowadzonych zajęć dydaktycznych, zaangażowanie w 
działalność społeczną, charytatywną i oświatową. 
Wspomniana pracowitość po wielu latach przekształciła 
się w trwałą zdolność aktywnego działania niezależnie od 
warunków zewnętrznych, czyli w wytrwałość.  

 
Życie duchowe, więź z Bogiem 

Analizując pisma Ks. Biskupa, można zauważyć 
pewną ewolucję jego relacji z Bogiem, która odbijała się 
w kontaktach z bliźnimi. W życiu duchowym przechodził 
specyficzną drogę od duchowości naznaczonej 
rygoryzmem jansenistycznym do postawy afirmacji 
ojcowskiej dobroci Boga wobec każdego człowieka. W 
tym drugim okresie podkreślał tajemnicę filiacji. W ten 
sposób wyakcentował aspekt Wcielenia i Odkupienia, 
których owocem jest dar dzięcięctwa Bożego, przyjaźń z 
Chrystusem, który pozostaje z nami pod postacią Chleba 
jako Ktoś najbardziej bliski i kochany. Twierdził, że 
Świętość to brzask bóstwa w człowieku Ze względu na 
niezasłużoność i wielkość daru, człowiek bardziej należy 
do Boga, niż dzieci do swych rodziców.314 Powyższa 
prawda pociągała za sobą zobowiązanie moralne, które 
stało się podstawową zasadą jego postępowania i 
nauczania: Bądźcie naśladowcami Boga jako kochające 
dzieci.315 

Pisząc o rozróżnieniu pomiędzy grzechem 
powszednim a śmiertelnym, przypominał, że na tę 
różnicę patrzeć należy okiem dzieci Bożych, 
umiłowanych przez Ojca Niebieskiego nad wszystkie 
                                                        
314 A. P. Szelążka, Oddajemy się Bogu, ArST sygn. E/II-g, s. 1. 
315 A. P. Szelążek, Program nowego życia, ArST sygn. E/II-g, s. 2. 
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stworzenia, nie zaś z drżeniem niewolników, bojących się 
chłosty.316  

O tym jak przeżywał osobistą wieź z Bogiem, 
świadczy jego wyznanie: Nie znam na ziemi rzeczy 
słodszej nad miłość. Kochać i być kochanym z 
całkowitym oddaniem (...) i aż do poświęcenia się, jakież 
to szczęście. Kapłan ma za przyjaciela Jezusa Chrystusa, 
swego Nauczyciela, Boga i Sędziego. Czy jest coś 
wyższego i wznioślejszego ponad to zapewnienie Zbawcy 
(...) Już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciółmi ?317 
Jak prawdziwa miłość pokazuje się więcej przez czyny, 
aniżeli przez słowa, tak też Pan Jezus obsypuje swego 
kapłana oznakami miłości wprost nieskończonej.318 

Wspomniane zjednoczenie z Bogiem, tak 
charakterystyczne dla każdej drogi duchowej, w 
przypadku Ks. Bpa A. P.  Szelążka stało się celem jego 
życia i uprawianej teologii. Matce Agnieszce zwierzył się 
ze swego pragnienia kochania Pana Boga w taki sposób, 
aby nikt z żyjących pod tym względem mu nie 
dorównał.319 Następnie dodał: Pragnę otrzymać tę wielką 
łaskę, jakiej mi życzycie: "aby nasza mała Święta 
odpowiedziała na nabożeństwo do niej, upraszając 
miłość do dobrego Boga Wam i (...) diecezji, która jest 
jej". Niech się tak stanie!320 
                                                        
316 A. P. Szelążek, O grzechu powszednim, Płock, kaz. rps z dn. 
14.XI.1888, sygn. E/II-f, s. 3. 
317 A. P. Szelążek, List do Proboszcza, 8.VI.1942, ArST E/IV-f, s. 1. 
318 A. P. Szelążek, List do ks. Proboszcza, 8.VI.1944, ArST E/IV-f, 
s. 1 
319 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 
30 IX 1924, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
320 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z XII 
1927, s. 1. 
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Wewnętrzne przekonanie o miłosiernej miłości 
Boga do człowieka starał się szerzyć w otoczeniu. 
Przypominał: Pan Bóg zawsze pierwszy nam miłość 
okazuje, nauczmy się wszakże, że miłość Boża nas 
uprzedza, abyśmy wzajemnie uprzedzali Bożą 
sprawiedliwość (...) Uprzedzajmy Bożą sprawiedliwość 
przez wyznawanie swoich grzechów.321 Znane były jego 
krótkie wezwania, w których zawierał głębię swych 
pragnień i oczekiwań.: np. Jeżeli chcesz Boga mieć w 
sercu, żyj miłością. Wszystkie chwile życia niech tchną  
miłością.322  

Religijność w jego życiu charakteryzowała się 
głęboką pobożnością i konsekwentną postawą życiową, 
niezależnie od warunków zewnętrznych. Ujawniło się to 
zwłaszcza w trudnym okresie uwięzienia przez NKWD. 
Wartości religijne były celem nadrzędnym, kształtującym 
jego sylwetkę duchową. Wysoko oceniali ją jego 
wychowankowie, współpracownicy oraz inne osoby, 
które w różnych sytuacjach spotkały go na swojej 
życiowej drodze. Ks. Kazimierz Batowski wspominał: 
Biskup Szelążek (...) budował nas swoją wiarą i 
pobożnością. Był dla nas „Mężem Bożym”.323 Inny 
współpracownik, ks. prałat W. Hipsz pisał: Biskup 
Szelążek był bardzo miłej powierzchowności, ogłady, 
sposobu bycia, co uzewnętrzniało jego wysoki poziom 
życia wewnętrznego. Obcując często z biskupem i jako 
kleryk i jako kapłan, jak zresztą inni księża i klerycy, 

                                                        
321 A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. 
cyt., s. 15. 
322 A. P. Szelążek, Źródła radości, bmrw., ArST E/II-g, s. 4. 
323 Ks. K. Batowski, Moje wspomnienie o śp. Ks. Biskupie Adolfie 
Szelążku, wsp. cyt., s. 1.  
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obserwowaliśmy, jak w czasie rozmowy biskup jak gdyby 
na chwilę - moment wyłączał się z rozmowy, przymykał 
oczy, cicho, nieznacznie wzdychał wzbudzając akty 
miłości Bożej.324  

 
Chrystocentryzm duchowości 

W centrum duchowości Ks. Biskupa pozostawał 
Jezus Chrystus. On był Przyjacielem, z którym 
rozmawiał szczerze i z prostotą. W prywatnej 
korespondencji zachęcał: Starajmy się poznawać 
życzenia Serca Pana Jezusa i spełniajmy je z jak 
największą skwapliwością (...) bezinteresownością, która 
cechuje prawdziwą przyjaźń.325 Idźmy w życiu naszym, 
jakby w nieustannej procesji, rzucając pod stopy Jezusa 
przebywającego w przybytku serca naszego, kwiaty 
miłości najgorętszej, zbieranych po drodze z naszych 
modlitw, cierpień, krzyżów, zawodów, smutków i radości, 
niepowodzeń i pomyślności.326 

Uważał, że chrześcijanin powołany został do 
wybierania zawsze w swoich myślach, słowach i 
czynach, tego co najbardziej miłe Jezusowi Chrystusowi. 
Z zapałem podejmował wysiłek dobrego wypełnienia 
wszystkich obowiązków, małych szczegółów wielkiego 
dzieła doskonałości. Starał się żyć w ciągłej obecności 
Boga Praktykował owocne zatracenie się, o którym 
pisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Polegało ono na 
czystości intencji, szczerym wyrzeczeniu się siebie 
                                                        
324 Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, wsp. 
cyt., s. 1. 
325 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Rabka Zdrój, 28.VI.1935, 
ArST sygn. E/IV-g/2, s. 6.  
326 A. P. Szelążka, Projekt listu na 60-lecie kapłaństwa, 1943, list 
cyt., s. 8. 
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samego po to, aby żyć wyłącznie dla Tego, który go 
umiłował.327 

Tak rozumiana przyjaźń z Chrystusem zakładała 
etykę krzyża. Z wypowiedzi Ks. Biskupa wynikało, że 
Surowość drogi zbawienia nie pozbawia nas szczęścia, 
które jest udziałem dusz świętych. Wszak - gdzie jest 
Chrystus Pan dla dusz wybranych, tam są prawdziwe 
niebiosa.328 

 
Pobożność maryjna 

W duchowości i w życiu Biskupa Łuckiego 
wybitne miejsce zajmowała Maryja. Jej cześć pogłębiała 
się i przyjmowała różne formy w poszczególnych 
etapach jego rozwoju. S. Myra podkreślała: Na częstych - 
nawet codziennych - spacerach nie wypuszczał z rąk 
różańca. Jego wargi nieustannie poruszały się w 
modlitwie.329 Maryję czcił szczególnie jako Matkę, 
akcentował Jej rolę w dziele zbawienia i uświęcenia 
dusz. Pomiędzy nami i Panem naszym, Jezusem 
Chrystusem, jest ta Matka Najświętsza, która dla 
wszystkich zachowuje serce matczyne, pełne miłosierdzia 
i współczucia. Ta, którą codzienne wzywamy, jako 
ucieczkę grzeszników. Ta, przez którą, wedle słów św. 
Alfonsa, płyną wszystkie łaski, przez którą trafiamy do jej 
ukochanego Syna.330 Najświętsza Dziewica była dla 
niego wzorem chrześcijańskiego życia. Kontemplując Jej 
zachowanie, ukazane w Ewangelii, uczył się kształtować 
                                                        
327 Zob. A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr w San Remo, konf. 
cyt., s. 2. 
328 A. P. Szelążek, Deszcz róż, art. cyt., s. 9. 
329 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1.  
330 A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 4.  
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swoje postawy. Maryja jest świątynią Słowa 
Przedwiecznego (...) i dla nas zachowany jest ten zaszczyt 
przyjmowania Boga we własnej jego osobie. Czyż przy 
Komunii św. nie bierzemy również udziału w 
macierzyństwie Boskim ? (...) Maryja może nas nauczyć, 
jak niepokalane powinny być nasze serca, aby godne były 
przyjęcia Słowa Wcielonego w Komunii św. Czcijmy 
Najświętszą Pannę czcią Jej najmilszą, to jest żywotem 
niepokalanym, który uczyniłby nas miłymi Chrystusowi 
Panu.331 Pewnego dnia wyznał: Od dawna ufam 
całkowicie Niepokalanemu Sercu NMP. Jej te wszystkie 
troski i obawy do stóp składam.332Będąc przekonany o 
Jej potężnym wstawiennictwie u Syna, wyrażał pewność, 
że nigdy go nie opuści.  

Uważał, że Niedoskonałą cześć oddajemy Maryi, 
jeżeli Jej śladami nie dążymy na te szczyty, do których 
nas Pan Bóg wezwał.333 

 
Kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
W kontekście chrystocentrycznym Ks. Bp A. P. 

Szelążek pojmował wyjątkowo bliski jego sercu kult św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Duchowość małej świętej 
poznał w czasie uroczystości beatyfikacyjnych i 
kanonizacyjnych, w których osobiście uczestniczył. Jako 
Biskup Łucki odbył dwukrotną podróż do Lisieux i w 
czasie modlitwy zgłębiał jej doktrynę. S. Wacława 
Mirota ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 

                                                        
331 A. P. Szelążek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. 
cyt., s. 12. 
332 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 31.VIII.1946, 
s. 2. 
333 A. P. Szelążek, Radość wypełnia serca, bmrw, ArST E/II-g, s. 12. 
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cierpiących z Kozienic, przypominała sobie, że Biskup 
Łucki miał na biurku Dzieje duszy. Utrzymywał kontakt z 
Matką Agnieszką (rodzoną siostrą św. Teresy) oraz ze 
Związkiem Terezjańskim w Świdrze koło Warszawy.334 
Miał do niej wielkie nabożeństwo. W małej drodze 
dzięcięctwa duchowego znajdował wiele wskazówek 
rozwoju życia wewnętrznego. Swoim życiem i cudami 
stała się ona nowym dowodem prawdziwości Kościoła 
katolickiego, tego Kościoła, który jej świętość zrodził, 
wypiastował i umocnił głoszoną przez siebie nauką, 
sakramentami i prowadzeniem po drodze doskonałości 
chrześcijańskiej.335 U swej duchowej patronki szukał 
pomocy w trudnych momentach życia. 12 października 
1934 r. napisał: Aby wypełnić ślub złożony podczas tych 
niepokojów, (...) odbyłem pielgrzymkę do Lisieux, (...) z 
Mszą w la Chasse.336 W jednym z listów ukazywał, w 
jaki sposób św. Teresa prowadziła go w życiu 
wewnętrznym, ucząc miłości i zawierzenia: Przez cały 
czas, jak znajduję się pod patronatem tej Świętej, muszę 
czasami znosić - po moim zwróceniu się do niej o pomoc 
w najpoważniejszych sprawach - upokorzenia, wyraźnie 
przeznaczone dla mnie, które po pewnym czasie 
rekompensują pociechy. Także ostatnie moje opuszczenie 
w Lisieux potraktowałem jako próbę tego rodzaju; 
                                                        
334 Ks. Biskup otrzymał od Matki Agnieszki relikwie św. Teresy, 
które przez dłuższy czas były w jednym z naszych domów 
Piotrkowie Kujawskim. Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. 
Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 3; A. P. Szelążek, List do M. 
Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 5 IV 1925, s. 1 
335 A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 2.  
336 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Paryż, 14 .X. 
1934, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
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przyjąłem tę próbę z całkowitym zawierzeniem Bogu, z 
przekonaniem, że (Matka) zupełnie nie mogła udzielić mi 
rozmowy. Kiedy przybyłem do Łucka, zastałem, jak 
wspomniałem wyżej, list, który mnie bardzo ucieszył.337 

Przekonany o ogromnej wartości i aktualności 
terezjańskiego przesłania, małą drogę uczynił punktem 
wyjścia dla spisania konstytucji zakonnych, założonego 
w 1936 r., Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus.338 Dziękując Trójcy Przenajświętszej za powołanie 
nowej wspólnoty w Kościele, Maria Kubasiewicz 
odwoływała się do apostolskiej miłości Założyciela: 
Bóg(...) tworząc Zgromadzenie SS. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, którego powołaniem, według ducha 
Świętej Patronki, jest miłość, rozpalił serce Swego 
Zastępcy – ogniem Swojej miłości.339 

Ks. Biskup rożnymi sposobami rozszerzał kult 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pochodząca z Wołynia 
Teresa Łaszuk wspominała: O św. Teresie często 
słyszałam(...) w kazaniach, gdy w Łucku mówił Ks. Bp 
Szelążek, było to przed wojną.340 Postać karmelitanki - 
małej Teresy bardzo go fascynowała, ją przyjął za 
patronkę diecezji łuckiej.341 Propagując jej cześć, 
                                                        
337 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 27. 
X.1934, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
338 Zob. B. E. Karwowska, Charyzmat terezjański w Zgromadzeniu 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, [w:] W Sercu Kościoła będę 
miłością, Kraków 1998, s. 87 i n. 
339 M. Kubasiewicz, Historia powstania, mps cyt., s. 2. 
340 Teresa Łaszuk, Wspomnienia o Ks. Bp. A. P. Szelążku, ArST 
sygn. E/V-b, s. 1. 
341 Zob. S. Waleria M. Syksta Niklewska, Sł.M., Ankieta. Moje 
wspomnienia, wsp. cyt., s. 1; Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. 
Biskupie A. P. Szelążku, wsp. cyt., s. 2-3; S. Otorowska, Ankieta. 
Moje wspomnienia, mps cyt., s. 1. 
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rozdawał chorym obrazki z relikwiami.342 Wyrażał 
radość z najmniejszych objawów rozszerzania się kultu: 
Tutaj też zastałem inną pociechę: jest to wielki sukces 
nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w moim 
kościele katedralnym. Podczas obejmowania diecezji w 
Łucku poleciłem organizowanie co roku, przed 3 
października we wspomnianym kościele bardzo 
uroczystej nowenny, na którą zapraszam 
najsławniejszych mówców kościelnych, którzy by 
wygłaszali specjalne konferencje apologetyczne. 
Zazwyczaj kościół bywa pełny; tego roku  kościół też był 
wypełniony po brzegi, bardziej niż wcześniej; wiele 
spowiedzi (...), wielka liczba nawróceń (...) Jest to 
wstawiennictwo św. Teresy, naszej Patronki!343 Przez 
całą nowennę Ks. Biskup klęczał przy swoim tronie. Jego 
przykład zachęcał innych kapłanów. W wielu kościołach, 
zwłaszcza w miastach powiatowych odprawiano takie 
nowenny. W większości kościołów na życzenie 
Ordynariusza umieszczano obrazy świętej.344  

Św. Teresa była dla niego przewodniczką w 
drodze ku świętości. Zachęcał więc do praktykowania 
cnót charakterystycznych dla drogi dziecięctwa 
duchowego. Jeszcze dzierżyć mamy tęczową wstęgę cnót, 
aby ją złożyć u stóp Majestatu Bożego. Znajdą się w niej 
zasadnicze cnoty, jak w tęczy barw siedem, a więc: 
wiara, nadzieja, miłość i kardynalne: roztropność, 
sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo. Tam fiolet 
                                                        
342 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, dn. 
7.XII 1930, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
343 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 27. 
X.1934, s. 1 
344 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 3. 
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pokuty, obok purpury ofiar zadośćuczynienia za świat 
pogrążony w grzechach, kojarzy się z błękitem modlitwy 
opartej o wiosenną zieleń nadziei. Tam znojnej pracy 
owoce, znaczone żółtą barwą łanów zboża, radują duszę i 
niosą pewność spoczynku pod gwieździstym szafirem 
Ojczystego nieba. A widok ten tajemniczych 
wszechświatów porwie duszę do szukania w skupiającej 
wszystkie barwy gwiazd obrazu szczęścia bez miary. A 
potem jeszcze rozwijać mamy skrzydła do lotu w krainy, 
gdzie utęskniony wzrok wiary widzi ideał świętości.345  

 
Modlitwa, życie sakramentalne 

Do środków, które warunkują i intensyfikują 
życie w komunii z  Chrystusem Ks. Bp A. P. Szelążek 
zaliczał modlitwę. Podkreślał, że nie jest (ona) pustym 
aktem myślowym, ale dziełem twórczym, to klucz do 
skarbnicy Bożej, z której Opatrzność pozwala czerpać 
obficie.346  

Był bardzo pobożny. Podczas wizytacji zarówno 
kapłani jak i wierni podziwiali wielkie skupienie w 
czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, a 
szczególnie podczas składania Najświętszej Ofiary.347 Po 
każdej Mszy świętej widzieli go modlącego się 
gorliwie.348 S. Myra podkreślała: Zawsze budowałyśmy 
się Jego postawą i pobożnością z jaką odprawiał Mszę 
                                                        
345 A. P. Szelążek, Deszcz róż, art. cyt., s. 10. 
346 A. P. Szelążek, List do Ks. Stanisława Kobyłeckiego, dn. 
25.VI.1946, E/IV-f, 1 
347 Zob. S. Waleria M. Syksta Niklewska, Sł.M., Ankieta. Moje 
wspomnienia, art. cyt., s. 1. 
348 Zob. Ks. W. Hipsz, Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 
wsp. cyt., s. 3; Ks. M. Wojciechowski, Moralne odrodzenie świata – 
ulotka, mps cyt., s. 1. 
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świętą. Był nadzwyczaj skupiony i cały zatopiony w 
Bogu. Lubiłyśmy patrzeć na tę postać z której, jakby 
promieniowała nadprzyrodzoność. Nie chciał korzystać z 
postawionego Mu tronu biskupiego . Nie siadał na nim 
nigdy . Klękał obok i modlił się na kolanach - mimo 
podeszłego wieku. Tak rozmodlonego i zatopionego w 
Bogu widywałyśmy Go bardzo często w ciągu dnia.349 
Przebywając w Świdrze, często siadał na balkonie i 
odmawiał brewiarz.350 Jego pobożność była widoczna 
także w prowadzonej działalności apostolskiej. Niektórzy 
kładli nacisk na administrację, a on przeciwnie – na 
pobożność. 351 Modlitwa była dla niego wyrazem wiary w 
Boga pełnego miłości i miłosierdzia, który pierwszy w 
swoim Synu wypowiedział zbawcze tak w stosunku do 
człowieka.352 Zachęcał do ufności wobec najlepszego 
Ojca. Wyraźnie stwierdzał, że świętości nie można 
osiągnąć bez modlitwy, bez obcowania bezpośredniego z 
Bogiem,353 ponieważ Tylko Jezus (...) zasługą swej męki 
nadaje wartość naszym modlitwom,354 a szczodrość 
względem Pana Boga gwarantuje jej skuteczność.355 
                                                        
349 M. Myra, Moje wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
350 Zob. S. Beniamina Elżbieta Karwowska, Wywiad ze Stefanią 
Otorowską, mps cyt., s. 1. 
351 S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, s. 1. 
352 Zob. A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr w San Remo, konf. 
cyt., s. 1; zob. tenże, Przemówienie na bankiecie na cześć Ks. prał. 
L. Szumana z okazji 50-letniego Jego Jubileuszu, MDŁ 14(1939) nr 
5, s. 295; tenże, Zachowanie się zewnętrzne w Kościele, sygn. E/II-
g, s. 2.  
353 A. P. Szelążek, List pasterski do młodzieży Sursum Corda, Łuck 
1938, s. 66. 
354 A. P. Szelążek, Wniebowstąpienie Pańskie, 22.V.1889, sygn. E/II-
f, s. 2. 
355 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z 28.VI.1935, s. 6. 
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Prawdziwa modlitwa powinna być bezinteresowna. Gdy 
(...) nie troszczymy się o siebie i o skuteczność naszych 
modlitw, Pan Bóg, który jest nieskończenie kochającym 
nas Przyjacielem, niewątpliwie w bogatszy sposób, niż 
pomyśleć możemy, odwzajemnia się nam.356  

W adoracyjnej ciszy i zgłębianiu słów Pisma św. 
Ks. Biskup poznawał wolę Bożą oraz zasady kierujące 
rozwojem życia duchowego. Zależność tę wyrażał w 
słowach: Jeżeli to budownictwo (życia 
nadprzyrodzonego) ma naturę współpracy z Chrystusem 
Panem, z Nim te sprawy ustawicznie omawiać musimy, 
Jemu rzeczy te przedstawiać, u Niego szukać światła.357 
W głoszonych naukach często zachęcał do wytrwałej 
modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w różnych 
intencjach. Uważał, że każda, z głębi serca płynąca 
modlitwa ma wielką moc. Zapewnia urzeczywistnienie i 
trwałość pragnień. Jej mocy i wpływowi przypisywał 
uzyskane dobra duchowe.358 Potrzeba modlitwy 
ujawniała się szczególnie w ważnych momentach jego 
życia. Praktykował ją zarówno w radości, jak i w 
cierpieniu, obejmował wszystkie potrzeby.359 
Przypominał, że Jak głęboko sięga wiara w skuteczność 

                                                        
356 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z 28.VI.1935, s. 6. 
357 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 
43. 
358 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Rafiny Makowskiej, 27.VII.1947, 
sygn. E/IV-g, s. 1; zob. tenże, List do Antoniego ***, 20.V.1948, 
sygn. E/IV-h, s. 1. 
359 Zob. A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus patronką diecezji Łuckiej, list cyt., s. 6. 
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modlitwy,  tak  głęboko realizuje człowiek swe 
pragnienia.360  

Ks. Bp A. P. Szelążek zwracał uwagę na związek, 
który powinien istnieć pomiędzy modlitwą - a 
zobowiązaniem etycznym, między kontemplacją - a 
życiem. Przypominał, że modlitwa nie może zamykać się  
w sobie samej, przekształcając się w pusty rytualizm, a w 
końcu w wygodne alibi, aby uciec  przed problemami 
codziennej egzystencji. Przeciwnie powinna ona stać się 
źródłem decyzji moralnych, które charakteryzują osobę 
wierzącą w świecie. Sprawdzianem dobrej modlitwy 
prowadzącej do zbawienia są czyny, ponieważ Modlitwa 
– bez czynu odpowiadającego wierze jest 
niedoskonała.361  

Wyróżniał trzy rodzaje modlitwy: ustną, myślną 
(serca) i życia. Modlitwa serca rozwija się przez 
podejmowanie praktycznych postanowień układania 
swego życia na podstawie Ewangelii i konsekwentnej, 
wytrwałej ich realizacji. Dwie pierwsze stanowią 
podstawę do właściwego rozwoju trzeciej, która polega 
na uzgadnianiu we wszystkim swej woli z wolą Boga i 
sprawdza się w codziennym postępowaniu oraz 
podejmowanych decyzjach. Najwyższym stopniem 
rozwoju życia modlitwy jest kontemplacyjna modlitwa 
życia. Stanowi ona istotę zjednoczenia z Bogiem. Uczy 
oderwania się od obowiązków i zajęć codziennych, 
                                                        
360 A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, dz. cyt., s. 199; zob. 
tenże, List pasterski z okazji wyborów na Wołyniu w 1928 do sejmu 
i senatu, MDŁ 3(1928) nr 1, s. 4. 
361 Zob. A. P. Szelążek, Drogi Chrystusowe na ziemi, kaz. bmrw, 
ArST sygn. E/II-g, s. 2; zob. tenże, Do Sióstr Nazaretanek w 
Rzymie, 11.XI.1929, ArST sygn. E/II-f, s. 4; Królestwo Boże, Łuck, 
8.IV.1928, ArST sygn. E/II-f, s. 4. 
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prowadzi do skupienia, promieniuje na zewnętrzne 
zachowanie.362  

Biskup łucki wyrażał także przekonanie, że dzięki 
modlitwie człowiek uczy się otwartości na bliźniego. 
Wysunął śmiałe twierdzenie, że człowiek spotyka się z 
bliźnimi nie na różnorodnych drogach, ale w głębi serca 
w chwilach intensywnej modlitwy. Dialog z Bogiem, 
będąc wyrazem prawdziwej jedności ze Stwórcą, 
najpełniej także łączy ludzi ze sobą. W tym kontekście 
zrozumiałe jest wymaganie postawione przez Chrystusa i 
z naciskiem powtarzane, i praktykowane przez Księdza 
Biskupa, że jednym z etapów przygotowujących do 
modlitwy jest pojednanie.363  

Na płaszczyźnie relacji osobowej z Bogiem 
ważne miejsce zajmowało też życie sakramentalne 
Biskupa Szelążka, w tym pielęgnowanie przez niego 
łaski Bożej otrzymanej w czasie konsekracji biskupiej, 
realizowanie zobowiązań wynikających z posiadanej 
pełni kapłaństwa Chrystusowego oraz bogate życie 
eucharystyczne. Wielokrotnie podkreślał, że właśnie w 
Chrystusie Eucharystycznym jest źródło naszych 
wszystkich energii, a wierzący z Jego pomocą zdobywa i 
podniosłość myśli, i czystość serca, i moc charakteru, i 
moc poświęcenia się w miłości dla dobra bliźniego.364 
                                                        
362 Zob. A. P. Szelążek, Zachowanie się zewnętrzne w Kościele, kaz. 
cyt., s. 1-2; zob. tenże, Do Sióstr Nazaretanek w Rzymie, kaz. cyt., s. 
4. 
363 Zob. A. P. Szelążek, Konferencja do sióstr w San Remo, konf. 
cyt., s. 5; zob. tenże, Płatki śnieżne z nieba, bmrw, ArST sygn. E/II-
g, s. 1. 
364 A. P. Szelążek, Kazanie wygłoszone na Kongresie 
Eucharystycznym w Pułtusku 2 VI 1936, MPP 31 (1936), nr 9, s. 
415.  
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Jego udział w Międzynarodowym Kongresie 
Eucharystycznym w Wiedniu (12-15 IX 1912), 
uczestnictwo w podobnych kongresach o charakterze 
regionalnym oraz propagowanie w diecezji łuckiej 
dziecięcej Krucjaty Eucharystycznej świadczą o 
wyjątkowej sile tej formy pobożności w jego życiu.365 
Był przekonany, że Człowiek, który uczestniczy w Uczcie 
Eucharystycznej, umie wznieść się  ponad dążenia 
doczesne, aby i w tym ziemskim życiu – żyć dla 
najwyższego ideału - (...) dla Pana Jezusa.366 Komunię 
św. uważał za źródło życia nadnaturalnego.367 

Przez częstą modlitwę, medytację nad Słowem 
Bożym, życie sakramentalne i głęboką pobożność, Ks. 
Biskup rozwijał w sobie dary Ducha Świętego i łaskę 
nadprzyrodzoną, zbliżając się coraz bardziej do pełnego 
zjednoczenia z Bogiem. 

Jako dobry znawca dusz, poznawał człowieka, ale 
nie krępował.368 Był również dobrym spowiednikiem i 
kierownikiem duchowym. Wśród rozlicznych zajęć 
skracał czas koniecznego odpoczynku, po to by 
sakramentalną posługą umacniać tych, którzy pragnęli 
wiernie kroczyć drogami Bożymi.369 W pamięci bardzo 
                                                        
365 Zob. Ks. Bp uczestniczył między innymi w Kongresie 
Eucharystycznym we Lwowie (czerwiec 1928), Pułtusku (26 marca 
1926) . Zob. Imieniny Ks. Biskupa, MDŁ 3(1928) nr 7, s. 326; ŻK 
1926, nr 27, s. 427. 
366 A. P. Szelążek, List do Janusza Szelążka, Bierzgłowo Zamek, 
30.V.1948, E/VII-a, s. 2. 
367 Zob. A. P. Szelążek, Kazanie wygłoszone na Kongresie 
Eucharystycznym w Pułtusku 2.VI.1936, art. cyt., s. 414. 
368 Zob. Ks. Wojciechowski M, Moralne odrodzenie świata – ulotka, 
mps cyt., s. 1. 
369 Zob. A. Byszewska, W hołdzie Jego Ekscelencji Ks. Bp. dr. A. 
Szelążkowi, ŻK 9(1938) nr 37, s. 588. 
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mocno utkwił mi jeden szczegół. Kapelanem i prefektem 
w szkole sióstr Nazaretanek w Rabce był ks. Bozowski, 
młody kapłan, rok albo dwa lata po święceniach. 
Pewnego dnia, gdy byliśmy w zakrystii usłyszeliśmy 
pukanie, po chwili drzwi się uchyliły i wszedł Bp 
Szelążek. Zbliżył się do ks. kapelana i cichutko 
powiedział: „Proszę księdza kapelana poproszę o 
spowiedź”. To było tak piękne, ja tego nigdy nie 
zapomnę. Ten siwiutki staruszek z taką pokorą zwrócił się 
do młodego kapłana, a przecież byli tam starsi księża, 
biskupi. Ksiądz kapelan szybciutko włożył komżę, stułę i 
wyszli do konfesjonału, który znajdował się w 
prezbiterium. Po wyjściu Ks. Biskupa pozostało mi 
bardzo budujące wspomnienie jego pokory i 
skromności.370 

 
Umiłowanie Kościoła 

Głęboko wnikając w tajemnicę Mistycznego Ciała 
Chrystusa, Ks. Bp A. P. Szelążek ukazywał jego istotne 
przymioty. Twierdził, że Pan Bóg wysuwa na widok 
publiczny niedościgłe dla człowieka wyżyny 
doskonałości, jako dowód prawdy objawionej, (...) 
boskiego posłannictwa tego Kościoła, który zarówno jest 
jeden, apostolski, powszechny jak i święty. Rozwijając to 
zagadnienie, z upodobaniem podkreślał: Tylko Kościół 
Pan Bóg otacza blaskiem swej świętości. Żaden związek 
religijny, któryby chciał uzurpować sobie miano 
Kościoła, nie zdoła stawić przed oczy narodów wzoru 
bohaterstwa moralnego swoich wyznawców, jak to czyni 

                                                        
370 S. Maria Klaudia Niklewiczówna VSM, wsp. cyt., s. 1. 
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Kościół katolicki.371 Prawda ta głoszona przez Kościół od 
zawsze, znalazła swoje potwierdzenie w ostatnio 
wydanym przez Kongregację Nauki Wiary dokumencie 
Dominus Iesus Jest to kolejny dowód aktualności 
przesłania Biskupa łuckiego.  

Świadomy uświęcającego działania Trójcy 
Świętej we wspólnocie wierzących, zachęcał do zażyłej 
relacji z Bogiem - Miłością: Spiesz do ołtarzy Kościoła 
naszego, a znajdziesz tam Ojca,372 realistycznie jednak 
oceniał możliwość zatracenia i odrzucenia daru Bożego. 
Bo czym jest Kościół ? – pisał  - To lud, który mieszka na 
świecie, ale jednakże nie dla świata. Lud, który ma swe 
dobra, dom właściwy i dziedzictwo w niebie. Jeżeli więc my 
chrześcijanie oddajemy się miłości tego świata, jeśli nie 
żyjemy jak odłączeni od świata – gubimy już łaskę i główną 
cechę chrystianizmu.373  

Z wypowiedzi Ks. Biskupa przebijało 
przywiązanie i miłość do Kościoła. Nie wahał się 
powoływać na modlitwę arcykapłańską Jezusa w 
odniesieniu do diecezji. W 1943 r. wyznał: Tak moi 
najmilsi i ja, na wzór Boskiego Pasterza, jestem gotów 
dać duszę moją za każdą z owiec.374 Wyrazem jego troski 
było zaangażowanie w sprawy Kościoła powszechnego i 

                                                        
371 A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 2. 
372 O Najświętszej uczcie, kaz. rps z dn. 3.XII.1893, sygn. E/II-f, s. 
10. 
373 A. P. Szelążek, Niepokalane Poczęcie NMP, Płock, kaz. rps z dn. 
6.XII.1888, sygn. E/II-f, s.  11-12. 
374 A. P. Szelążek, Projekt listu na 60 lecie kapłaństwa, 1943, list 
cyt., s. 8. Przekonanie o gotowości Ks. Biskupa do oddania życia dla 
Chrystusa i Kościoła potwierdziła również Otorowska Stefania. Zob. 
tenże, Ankieta. Moje wspomnienia, mps cyt., s. 1. 
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lokalnego. Brał czynny udział w sesjach Episkopatu, 
opracowaniach dotyczących układu w Rydze, 
Konkordatu, ofiarnie pracował w sekcji Kościoła 
katolickiego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego.375 Znamienne było jego 
wyznanie, złożone podczas prześladowania 
duchowieństwa w czasie II wojny światowej: Pomimo 
podeszłego wieku nie straciłem młodzieńczej energii i 
gorącego zapału do pracy w Winnicy Pańskiej, ani 
gorliwości kapłańskiej.376 W czasie posługi pasterskiej 
charakteryzował się zapałem i odwagą w ewangelizacji, 
podejmował wiele nowych inicjatyw.  

Przede wszystkim przypominał, że 
najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest 
ukazywanie otoczeniu Jezusa i dawanie dowodów jego 
obecności.377 Stawiał wysokie wymagania osobom 
podejmującym posługę we wspólnocie wierzących. 
Przestrzegał: Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien 
równie nauką jak i świętością. Ponieważ nauka, bez życia 
świętego rozzuchwala człowieka, świętość zaś bez nauki 
niepożytecznym go czyni.378  

 
 

                                                        
375 Zob. Tamże, s. 1. Przykładem ofiary i poświecenia siebie są 
słowa: Może byłoby możliwe dołączenie do mojej pielgrzymki kilka 
dni pobytu we Francji celem pokrzepienia mojego zdrowia (drobna 
słabość serca, skłonności artretyczne, itd.). Od dwóch lat 
pracowałem bez wytchnienia. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki 
od Jezusa, Warszawa, 26. IV. 1932, ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
376 A. P. Szelążek, Projekt listu na 60 lecie kapłaństwa, 1943, list 
cyt., s. 9. 
377 Zob. Tamże, s. 8. 
378 A. P. Szelążek, Kościół a nauka, rps cyt., s. 18. 
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Praktyczna miłość bliźniego 
Przymiotem Ks. Bpa Szelążka było miłosierdzie 

wobec ubogich. Wiele razy apelował do kapłanów 
diecezji łuckiej o zorganizowanie pomocy dla 
bezrobotnych i ubogich.379  

Jego nadzwyczajna ojcowska troska o ludzi 
emanowała wprost z Jego twarzy, jako niezwykłego 
duszpasterza (...) dusz przez Boga Mu zleconych.380 
Pewnego dnia dowiedział się, że nie mamy na Wołyniu 
ciepłych, zimowych ubrań, ponieważ miałyśmy zamiar 
pojechać jeszcze do Polski i wówczas zabrać więcej 
rzeczy, ale z powodu wybuchu wojny stało się to 
niemożliwe do zrealizowania. Dzięki temu, że oddał mi 
swoje piękne podszycie futerkowe, mogłam przetrwać 
zimę, ubranie to przez wiele lat ratowało mnie przed 
zimnem.381 W czasie moich studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim była organizowana akademicka 
pielgrzymka do Rzymu na kanonizację św. Andrzeja 
Boboli w 1938 r. Doznałam wówczas wielkiego 
miłosierdzia ze strony Ks. Biskupa, który opłacił mi 
pielgrzymkę, abym mogła pojechać.382 

Ks. Bp A. P. Szelążek w realiach codziennego 
życia kierował się zasadą miłości, umiał dostrzec i 

                                                        
379 Zob. A. P. Szelążek, Pismo do Społeczeństwa Katolickiego w 
Łucku. O pomoc dla bezrobotnych, Łuck 14 stycznia 1930, ŻK 1930 
nr 3, s. 1.  
380 S. Augustyna Janowska, List do s. Beniaminy, Szamotuły, 
11.VIII.2000, ArST E/V-c, s. 1 . 
381 S. Wacława Władysława Mirota, Wspomnienia, wsp. cyt., s. 1; 
zob. także: A. P. Szelążek, List do Heleny Jakimiak, Łuck, 
18.VIII.1942, ArST sygn. E/IV-f, s. 1. 
382 S. Otorowska, Ankieta. Moje wspomnienia, Świder, mps cyt., s. 
1. 
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pochwalić najmniejsze dobro, nawiązywał serdeczny 
kontakt z innymi ludźmi. 

 
Ufność, zawierzenie Opatrzności 

Trwałą postawą Biskupa Łuckiego było 
bezgraniczne zawierzenie Panu Bogu w kierowaniu 
diecezją, założeniu nowego żeńskiego Zgromadzenia 
zakonnego oraz w czasie pobytu w więzieniu i na 
wygnaniu.383 To wewnętrzne nastawienie przekazywał w 
korespondencji: Nie martw się niczym. – pisał - Wszystko 
będzie dobrze. Wszystko dzieje się według planu Bożego. 
A On potrafi wyprowadzić dobro ze złego. Zachowajmy 
pogodę ducha. Aby ją zachować w chwilach krytycznych, 
trzeba ją zachować stale.384 Nade wszystko pragnąłbym 
zachęcić do wielkiej ufności względem najlepszego Ojca 
naszego.385 

Dla Biskupa Łuckiego ufać oznaczało wierzyć, że 
Pascha i Zesłanie Ducha Świętego wyznaczyły 
wszystkim ludziom możliwość życia z Bogiem. W tym 
kontekście wyjaśniał, że Jezus uzdalnia do radości i 
zachowania ufności w spojrzeniu na przyszłość. Dar ten 
uważał za nieoceniony skarb, pozwalał on bowiem 
zachować optymizm w czasach, kiedy wszystkich 
opanował duch przygnębienia, zawiści i zazdrości. Z 
przekonaniem twierdził, że Słudzy Chrystusa winni 
cierpieć, potrzebują więc pocieszenia; potrzebują 
                                                        
383 Zob. S. Waleria M. Syksta Niklewska, Sł.M., Ankieta. Moje 
wspomnienia, wsp. cyt., s. 1; zob. S. Otorowska, Ankieta. Moje 
wspomnienia, wsp. cyt., s. 1. 
384 A. P. Szelążek, List do Heleny Jakimiak, Bierzgłowo Zamek, 
17.IV.1949, ArST sygn. E/IV-f, s. 1. 
385 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 28.VI.1935, s. 
5. 
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namaszczenia Ducha Świętego, które Boże Dziecię 
przynosi na ziemię. (...) Chociaż wszystko zdaje się 
zachęcać do złożenia broni w walce ze złem, chociaż nic 
nie zapowiada lepszej przyszłości i wszystko mówi o 
daremnych wysiłkach dla dobra na drodze do 
doskonałości, Dziecię Boże, które urodziło się wtedy, 
kiedy nikt nie chciał Mu dać przytułku, i przeciw 
któremu, zaledwie się urodziło, knuje się śmierć, to Boże 
Dziecię odbyło swoją drogę i odkupiło upadły świat. 
Jakaż to siła w naszych słabościach, jakie wsparcie w 
słabości! Kiedy Jezus jest z nami, cóż może całe piekło i 
wszystkie potęgi ziemi. „Tobie, Panie, zaufałem, nie 
zawstydzę się na wieki”.386 

W swej koncepcji zawierzenia akcentował 
potrzebę wewnętrznego odkrycia prawdziwego Oblicza 
Boga Ojca, które pozwoli człowiekowi zachować 
postawę wewnętrznej gotowości do: bycia zaskoczonym 
przez Niego, spodziewania się wszystkiego od Jego łaski. 
Zdaniem Ks. Biskupa prawdę tę dobrze zrozumiała św. 
Teresa z Lisieux. Jej droga stanowi szansę dla każdego 
człowieka, bez względu na przeszłość i grzechy. Może 
on zwyciężyć wszelkie pokusy i przeciwności, jeśli 
wystarczy mu odwagi, by jak dziecko z ufnością rzucić 
się w ramiona Ojca. Takiej ufności Pan Bóg nie 
zawiedzie.  

Całkowicie ufając Zbawicielowi, Ks. Biskup nie 
tylko powierzał Mu swój los, ale uczył się radosnego 
wzrastania w zawierzeniu bez względu na zewnętrzne 
okoliczności. Do kroczenia tą drogą zachęcał także 
innych. Przez tę noc ciężkich utrapień iść proszę z 
                                                        
386 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, 29 I 1933, ArST 
sygn. E/IV-g, s. 1. 
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najzupełniejszą ufnością, zgodnie z zasadą: Ufać wbrew 
nadziei. Pewien jestem, że nieskończenie kochający 
Panią Pan Jezus da to, czego nie odmawia innym duszom 
świętym, czyli radość w cierpieniu.387 Nadzieja jest 
sterem w morzu utrapień, umożliwia życie, daje pewność, 
bo nie zawodzi.388 

Jego życie było wysiłkiem zachowania ufności w 
przezwyciężaniu przeciwności. Wytrwale zabiegał, aby 
żyć umiłowanym i upragnionym dobrem. Zauważył, że 
cnota ta wzrastała pod wpływem pokonywanych 
trudności.  

 
Pokora i prostota 

Naśladując swą patronkę św. Teresę od 
Dzieciątka Jezus, Ks. Biskup wkroczył na drogę pokory i 
prostoty. Podkreślał, że Pokora idzie w parze z miłością. 
Nie jest ona słabością duszy, ale służbą prawdzie, 
podstawą ofiarności, ducha poświęcenia, źródłem miłości 
bliźniego i porządku moralnego. Zgodnie ze słowami św. 
Pawła: Cóż masz, czego byś nie otrzymał (1 Kor 4,7), 
cnota ta stawia osobę na właściwym miejscu. Jest więc 
sprawiedliwością, podporządkowaniem najwyższemu 
celowi.389 

Troskę o życie w prawdzie można dostrzec w 
korespondencji prywatnej Biskupa Łuckiego. Marię 
Kubasiewicz zachęcał: Najgoręcej proszę nie stosować 
do mnie tak wzniosłych tytułów – bo proszę mi wierzyć, 
że to wyciska mi dosłownie łzy przerażenia i troski o to, 
aby cześć bezgraniczna jednemu Panu naszemu Jezusowi 
                                                        
387 List do H. Jander, Łuck, 28.III.1934, ArST sygn. E/IV-g/2, s. 1. 
388 A. P. Szelążek, Doskonałość, kaz. ArST sygn. E/II-g, s. 1. 
389 Zob. Tamże, s. 4. 
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Chrystusowi była oddawana – a my abyśmy największymi 
byli sługami Jego pod względem zaszczytów, o 
najgłębszej jednak możliwie miłości Pana Jezusa.390 W 
kontaktach z osobami mającymi kłopoty w 
praktykowaniu tej cnoty dawał praktyczną wskazówkę : 
Nie porównuj się z ludźmi, lecz z Bogiem. 391 

Można zauważyć, że na początku, szczególnie w 
seminarium i w pierwszych latach kapłaństwa, młody 
Adolf Piotr praktykował formy upokarzania siebie, np. 
podpisywał kazania: Nieudolny sługa. Potem zrozumiał, 
że pokora polega na służebnej użyteczności wobec 
bliźnich. Jej praktyka wypływała więc z miłości i 
gorliwości apostolskiej. Konsekwentnie w późniejszych 
pismach stosował już inne stwierdzenia, np. oddany 
całym sercem. Odczuwam radość, że jestem wśród was i 
że Pan Bóg zapewne pozwoli mi jeszcze być 
najwierniejszym i przydatnym sługą waszym.392 
Zapewniam o najgłębszej czci i oddaniu się w Chrystusie 
Panu.393  

Prostotą był także naznaczony kontakt Ks. 
Biskupa z Panem Bogiem i z bliźnimi. Z niezwykłą 
łatwością pisał o swych przeżyciach, obawach, czy 
błędach. Widać to w wybranych fragmentach 
korespondencji:  

Stefcia Otorowska dała mi w tych dniach lekcję 
pokory. A było tak: niedawno śniła mi się, po raz 
                                                        
390 A. P. Szelążek, List do M. Kubasiewicz, Rabka Zdrój, 3.II.1937, 
ArST E/IV-f, s. 1. 
391 A. P. Szelążek, Doskonałość, kaz. cyt., s. 4. 
392 A. P. Szelążek, Podziękowania za życzenia, bmrw., ArST sygn. 
E/IV-h, s. 1. 
393 A. P. Szelążek, Do uczennic ze Szkoły Gospodarstwa 
Domowego, bmrw, ArST sygn. E/IV –h, s. 1. 
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pierwszy w życiu. Gdy jej okazywałem swój szacunek – 
powiedziała mi, że jestem płytki. Zapytałem, co to znaczy. 
Odpowiedziała: brak ci pogłębienia filozoficznego. 
Niestety brakło czasu, aby mi wykazała, jak to 
pogłębienie zdobyć (...) Muszę sam pomyśleć, jak to 
pogłębienie zdobyć (...) zapewne nie inaczej jak 
wpatrując się w Oblicze Boże (...) a więc czystość 
serca.394  

Jeżeli zaś w tych wszystkich przeżyciach 
cierpiałem bardzo i miałem żal do najczcigodniejszej 
Pani, to obecnie najgoręcej i najserdeczniej proszę o 
przebaczenie(...) Uznaję się winnym (że nie poczekałem 
na wyjaśnienia z drugiej strony) i proszę pokornie o 
szczere przebaczenie. Będzie to zarazem dowód 
nieśmiertelnej jedności dusz.395 

Składając życzenia ks. Janowi Szychowi 
oznajmił: Ja o Tobie mówię do Pana Boga codziennie, 
we wszystkich dosłownie modlitwach.396 Podobnie 
reagował w sytuacjach kłopotliwych: Proszę o 
referowanie szczegółowe, bez żadnych absolutnie 
ogólników, które w listach do mnie pisanych, stanowią 
dla mnie największą udrękę.397 

Pisał też o prozaicznych sprawach: Poza tym 
wszystko dobrze. Mieszkam ponownie w swoim pałacu, 
ale tylko na parterze, który można było jako tako 
                                                        
394 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 28.V.1935, s. 
13. 
395 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 31.VIII.1946, 
s. 1. 
396 A. P. Szelążek, List do ks. Jana Szycha, Kielce, 24.VI.1946, ArST 
sygn. E/IV-e, s. 1. 
397 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 22.VI.1937, s. 
1. 
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odrestaurować. Matka i siostra kan. Szycha są zdrowe i 
w tej chwili łuszczą groch, który w moim ogrodzie urósł, 
ale to odrobina. Niedawno obrodziły owoce. Będę miał 
trochę własnych kartofli.398 

 
Męstwo w cierpieniu 

Ks. Biskup doświadczył w swym życiu 
wielorakich cierpień, zarówno fizycznych jak i 
duchowych. Mimo różnych dolegliwości /chorował 
poważnie na wątrobę/ nigdy się nie skarżył, nie narzekał, 
przeciwnie - był bardzo cierpliwy. Krył się w swym 
cierpieniu, aby nie sprawiać kłopotu swoją osobą.399 

Pouczał, że cierpienia mogą stanowić przestrogę, 
albo warunkować postęp osoby, są one jak sól w wodzie, 
                                                        
398 A. P. Szelążek, List do Heleny Jakimiak, list cyt. z dn. 
18.VIII.1942, s. 1 
399 S. Adriana Wenta, Moje wspomnienie, wsp. cyt., s. 1. Przez dwa 
miesiące przebywałem w Biarritz, aby za radą lekarską wzmocnić 
górne drogi oddychania. Lecz na początku tego pobytu pojawiła się 
choroba dziąseł, przez długi czas skryta. Trzeba było poświęcić na 
jej leczenie kilka tygodni. Następnie przyszła choroba żołądka. 
Leczenie, niespodziewane wysiłki, nie sprzyjały leczeniu bronchitów. 
Tak więc powracam do Polski bez żadnej poprawy pod tym 
względem. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z 
dn. 14 .X. 1934, s. 1; zob. tenże,  List do M. Agnieszki od Jezusa, list 
cyt. z dn. 18. VIII. 1939, s. 1. Z samym sobą mam wielkie trudności, 
ponieważ nie mogę z doskonałym spokojem przyjąć niezliczonych 
przeszkód w rozwiązywaniu spraw kościelnych. Proszę się modlić za 
mną. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
10.X.1928, s. 1. Już dawno nie pisałem. To świadczy jedynie o 
trudnościach, w których toczy się moje życie osobiste i moja 
oficjalna praca. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list 
cyt. z dn. 7.XII 1930, s. 1. W tej sytuacji nadto mam słabe zdrowie. 
Stale na coś cierpię. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, 
list cyt. z dn. 21.XII.1925, s. 1. 
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dająca zdrowie.400 Dzięki nim wzrok człowieka jest 
skierowany ku niebu, a oderwany od ziemi. W tym sensie 
Cierpienie to szkoła posłuszeństwa woli Bożej, wiary, 
wierności, męstwa, cnót. Cnota dojrzewa (bowiem) tylko 
w szkole cierpienia.401 Jego zdaniem istnienie takich 
niepowodzeń znoszonych dla sprawiedliwości to krwawa, 
ale królewska droga Chrystusa.402 Jest ona niezrozumiała 
dla tych, którzy nie widzą pod osłoną chwilowych 
cierpień prawdziwych triumfów. Chrześcijanin nie może 
zapominać, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do 
królestwa Bożego (por. Dz 14,22). Biskup Łucki wyrażał 
przekonanie, że każde dzieło Boże naznaczone jest 
krzyżem. Natomiast jeżeli wszystko idzie gładko, jak z 
płatka, to nie dowód, że Pan Bóg jest z nami.403 Moje 
życie jawi się jako łańcuch prób. Czasami odczuwam 
chwile pociechy. Zewsząd niebezpieczeństwa i trudności. 
Proponuje się wiele, dobrze przewiduje się potrzebę 
utworzenia czegoś i zastosowania środków przeciw złu, a 
wykonanie tego spotyka się wszędzie z brakiem sił, 
środków, ludzi, którzy by pomogli. (...) Nie chcę 
pomniejszać tego posłuszeństwa woli Bożej, którego tak 
mocny przykład znajduję w życiu św. Teresy od 

                                                        
400 Zob. A. P. Szelążek, Pocieszyciel, wykł. 20 bmrw, ArST sygn. 
E/II-h, s. 1; zob. tenże, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 28.VI.1935, 
s. 1. 
401 A. P. Szelążek, Pocieszyciel, wykł. cyt., s. 1. 
402 Zob. A. P. Szelążek, Łaska i moc działania, kaz. bmrw, ArST 
sygn. E/II-g, s. 2; zob. tenże, Królestwo Boże, kaz. cyt. z dn. 
8.IV.1928, s. 5. 
- 403 A. P. Szelążek, List do M. Bernardy Nakonowskiej, dn. 
5.IX.1948, ArST sygn. E/IV-f, s. 1; zob. tenże, Bierzmowanie, ArST 
sygn. E/II-g, s. 2; tenże, Pismo w sprawie zbiórki na rzecz 
niewidomych, Łuck, 11.VIII.1938, MDŁ 14(1939) nr 1, s. 25. 
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Dzieciątka Jezus.404 Nie należy szukać miary miłości 
Bożej wobec nas w dobrach i pociechach ziemskich, ale 
w próbach, przez które On nas wzywa do podążania 
drogą Jezusa Chrystusa. W tej sytuacji przynosi on 
pociechy wyższej natury, jakimi są pokój i wielka 
szczęśliwość św. Pawła - i także mojej Drogiej 
Patronki.405 

Z całą mocą podkreślał, że jedynie w oparciu o 
zawierzenie Bogu cierpienia nie przerażają, choć 
czasowo zdrowie podrywają, odbierają chęć 
korespondencji i myśli skuwają jak żelazną obręczą.406 
Nigdy nie opuściło go przekonanie, że wynikają one z 
dobroci i mądrości Bożej.  

Stopniowo dojrzewała w nim postawa 
całkowitego poddania się Bogu. Początkowo towarzyszył 
mu niepokój, czy właściwie przeżywa napotykane 
trudności: W moim życiu, moja Najdroższa Matko, 
musiałem wiele cierpieć i to cierpieć mocno. Lecz 
właśnie tego ranka, dzisiaj znalazłem na kartce 
kalendarza przypadającej na dzień św. Teresy od 
Dzieciątka  Jezus te słowa: "Chcę dużo cierpieć, nie 
mówiąc o tym".(...) Nie jest możliwe stwierdzenie, czy w 
tych cierpieniach zachowałem się godnie. Próby się nie 
kończą. W sprawach diecezjalnych trudności nie są 
rzadsze. Uważam, że jest to generalna reguła dla całego 
Kościoła. Kościoła walczącego! Uważam też, że Wy, 
moja Droga Matko, dźwigacie taki sam ciężar. A więc ta 
                                                        
404 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 6.I. 
1932, s. 1. 
405 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 4 I 1934, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
406 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 31. XII.1935, 
s. 1. 
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sama dewiza dla nas: Odwagi! Trzeba uniknąć tego 
wyrzutu Ducha Świętego: „Z radością a nie ze 
smutkiem” (Hbr 13).407  

W przeżywanych trudnościach prosił o modlitwę 
wstawienniczą, trwałą duchową pomoc.408 Jednocześnie 
sam podejmował wytrwałą walkę ze zniechęceniem. 
Często odkrywam moje ukryte niedoskonałości. Ostatnio 
jako wielka wada okazał się sposób znoszenia cierpień, 
poczynając od zniechęcenia i pewnych subtelnych skarg 
wobec Boga. Zbyt częste stały się łzy. Wadę tę ukazało mi 
rozmyślanie Luisa de Ponte. Trzeba się z tego 
wyleczyć.409  

                                                        
407 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
7.XII 1930, s. 1. Wraz z tymi okolicznościami dołącza się próba, 
którą znajduję w moich modlitwach zanoszonych o nawrócenie kilku 
osób, które do tej pory pozostają bez skutku. W tym stanie odczuwam 
silne zniechęcenie. Poza tym nie potrafię dobrze pogodzić 
pragnienia urzeczywistnienia wszystkich podniosłych rysów miłości 
Bożej, najdoskonalej ukazanych przez Błogosławioną Teresę w 
słowach i w życiu - z wewnętrznymi uczuciami, które aktualnie 
sprzeciwiają się tym pragnieniom: „obyś nie pragnął wyższych 
rzeczy”. Sprawiedliwość każe mi przyznać, że pełnię tego ideału 
pojmuję z całkowitą świadomością jedynie przez Błogosławioną 
Teresę; widzę, że ona dała mu formułę nadzwyczaj pełną, 
najdokładniejszą, najdonioślejszą i mocno przyciągającą. Żywy 
wyraz tego ideału w osobie Błogosławionej Teresy nie może nie 
wzruszać serc, które dążą do Boga. Może moje serce jest wzruszone 
w ten sposób. Lecz czy mogę odważyć się wyciągać rękę ku tym 
dobrom? Czy mam takie prawo? Oto rozdarcia mojej duszy. A. P. 
Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 30 IX 1924, 
s. 1. 
408 Zob. A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z 
dn. 3 IX 1924, s. 1. 
409 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, list cyt. z dn. 
21.XII 1925, s. 1. 
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W końcu, dzięki łasce, Ks. Biskup zdobył trwałą 
postawę wytrwałości w cierpieniu, a nawet pewną 
subtelna radość wypływającą z miłości. Nie odczuwam 
już żadnego zniechęcenia pomimo licznych, bardzo 
wielkich prób duchowych. Nie można nie uznać w tym 
stanie nadzwyczajnej pomocy, łaski. (...) Równocześnie 
zwiększyły się pociechy duchowe podczas moich modlitw. 
Prawie natychmiast po tych pociechach następują 
bardziej lub mniej wielkie cierpienia moralne, jakieś 
upokorzenia i inne krzyże. Przyjmuję je spokojnie. 
Czasami jest konieczna walka wewnętrzna z próżnymi 
myślami, które wydają się być cierniami na mojej 
ziemskiej drodze. Jak napisałem wcześniej, coraz 
bardziej zaznacza się i podnosi głowę skłonność do 
pewnej dumy. W moim życiu istnieje wiele trudnych 
momentów, naznaczonych łzami. Staram się więc 
wydobyć z mojej duszy to obowiązkowe: „Radujcie się, 
raz jeszcze mówię wam, radujcie się” i wreszcie z 
większą swobodą zwierzam się przed Najświętszym 
Sakramentem.410 

Był przekonany, że chrześcijanin nigdy nie cierpi 
sam, jego mocą jest Jezus Chrystus, który nie tylko daje 
siłę do znoszenia cierpień, ale dzięki nim zbawia świat i 
jednoczy ludzi z Bogiem. Potrzebę ofiary i cierpienia 
motywował koniecznością przezwyciężenia w sobie i 
uśmiercenia starego człowieka. Przemiana ta wymagała 
długotrwałego wysiłku i przeorganizowania wartości. W 
doczesnym, duchowym życiu człowieka istnieje 
światłocień, dany dla jego postępu na drodze 
doskonałości, a więc splot pociech i udręczeń, krzyżów i 
                                                        
410 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 10.II.1935, 
ArST sygn. E/IV-g,  s. 1-2. 
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uśmiechów nieba. Że nas spotykają udręczenia – nie 
powinniśmy tym się smucić. Konieczne jest to dla dobra 
obrazu duchowego na wieczność.411 Pisał o tym wyraźnie 
do H. Jakimiak: Nie bądź dzieckiem, które ciągle maże 
się i powtarza: Mnie jest bardzo źle (...) Wy tworzyć 
macie, nie płakać bezowocnie.412 Siostrze, która 
przeżywała trudności z posłuszeństwem, zalecał: Z tego 
czynić ofiarę Sercu Pana Jezusa, dawać dowód uległości 
św. Teresie od Dzieciątka Jezus (...) Liczę na szczerą, 
rzeczywistą pokorę drogiej Siostry, na głębokie 
pragnienie realizowania ideałów św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Pan Jezus nagrodzi.413 

Analizując dokładnie życie Ks. Bpa A. P. 
Szelążka, przypatrując się jego rozwojowi duchowemu, 
różnym przejawom jego pobożności, a także 
ustawicznemu doskonaleniu wewnętrznemu i 
naśladowaniu Chrystusa, można dostrzec wiarę, że 
dobrowolnie, a nade wszystko z miłością przyjmowane 
cierpienia mają moc upodobnienia do Jezusa. Z Nim 
wprawdzie niewidoczne dla oka ludzkiego, posiadać 
powinniśmy te same stygmaty, które nas łączą z 
Ukrzyżowanym.414 Okresem wyjątkowym w 
kształtowaniu się sylwetki duchowej był czas pobytu w 
sowieckich więzieniach, zwłaszcza w Kijowie. Był to 
okres wielkiego duchowego oczyszczenia (katharsis), 

                                                        
411 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, list cyt. z dn. 28.VI.1935, s. 
10. 
412 A. P. Szelążek, List do Heleny Jakimiak, Łuck, 30.V.1939, ArST 
sygn. E/IV-f, s. 1. 
413 A. P. Szelążek, List do Haliny Jander, Łuck, 26.V.1937, ArST 
sygn. E/IV-f/7, s. 1. 
414 A. P. Szelążek, Deszcz róż, art. cyt., s. 11. 
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duchowej próby i mistycznego złączenia się z 
Chrystusem cierpiącym.415  

Ks. Biskup zaznaczał, że w szeregu środków, 
którymi możemy ratować bliźnich w dziele zbawienia są 
cierpienia.416 Dzięki nim możemy współpracować z 
Chrystusem , uczestniczyć w Jego męce dla dobra 
bliźnich i dla naszego zbawienia. Współcierpienie z 
Chrystusem jest gwarancją bycia z Nim po śmierci, 
dlatego chrześcijańska wizja cierpienia nie sprzeciwia się 
powszechnemu pragnieniu szczęścia, wręcz przeciwnie 
jest gwarancją osiągnięcia go w wieczności. W cierpieniu 
umacnia się wielkość duszy. Krzyż niesiony z poddaniem 
się woli Bożej jest źródłem mocy dla innych osób.417 
Doświadczenia to źródło niezmiernych pomocy dla wielu 
dusz, gdy krzyże niesione są z należytym poddaniem się 
woli Bożej.418 

Cierpienie, właśnie dlatego że włącza osobę w 
misterium zbawcze Jezusa Chrystusa, jest drogą do pełni 
życia. 

                                                        
415 Zob. Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde 
guerre mondiale, t. 3: Le Saint Siège et la situation religieuse en 
Pologne et dans les Pays Baltes 1939-1945, Città del Vaticano 1967, 
nr 605, s. 919. 
416 Apostolski wymiar cierpienia Biskup Łucki wyraża w słowach: 
Cierpiąc z Chrystusem Panem, te cierpienia nasze, wyniesione do 
najwyższej godności zbawczego dzieła, ofiarujmy za innych w 
niezliczonych potrzebach ludzkich, w intencjach, które wskazuje nam 
serce i współczesne życie. A. P. Szelążek, Cierpienie skarbem 
chrześcijanina, Caritas 3(1947) nr 1, s. 4. 
417 Zob. A. P. Szelążek, Niebo, ArST sygn. E/II-g, s. 2. 
418 A. P. Szelążek, List do H. Jander, 1.II.1930, ArST sygn. E/IV-g/2, 
s. 1. 
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Zakończenie 
 
 
 
 

Na tej ziemi osoby prawdziwie zjednoczone z 
Bogiem zawsze pozostawiają ślad swojej drogi, jako 
wyższe istoty, szczególnie wybrane i przeznaczone do 
dokonania wielkiego dobra. Ślad ten pozostaje zazwyczaj 
głęboki, nawet niezatarty.419 Takie przekonanie o 
znaczeniu osób ściśle zjednoczonych z Bogiem, Ks. Bp 
A. P. Szelążek wyraził w liście do Matki Agnieszki od 
Jezusa. Nie przewidywał jednak, że właśnie Jemu 
Opatrzność Boża wyznaczy wyjątkowe miejsce w historii 
Kościoła lokalnego. 

Zastał pochowany w krypcie kościoła św. Jakuba 
w Toruniu. Jego życie, śmierć i miejsce wiecznego 
spokoju, upamiętniają dwie tablice ufundowane przez 
duchowieństwo i wiernych diecezji łuckiej, a 
wmurowane w posadzkę prezbiterium i filar przy wejściu 
do prawej nawy. W krypcie tego kościoła, daleko od 
swojej katedry oczekuje zmartwychwstania ś. † p. ks. bp 
dr Adolf Piotr Szelążek Ordynariusz Łucki, Asystent 
Tronu Papieskiego (ur. 1 VIII 1865 – zm. 9 II 1950). 
Zmarł w miejscowości Zamek Bierzgłowski R.I.P.  

                                                        
419 A. P. Szelążek, List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck 16.I.1937, 
ArST sygn. E/IV-g, s. 1. 
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Działał w różnorodnej sytuacji społeczno-
politycznej państwa polskiego. Urodził się w czasie 
represji carskich po upadku powstania styczniowego, 
współpracował w odradzającym się po 100 letniej 
niewoli państwie, natomiast umierał w okresie 
wzmożonych prześladowań stalinowskich. Przez cały ten 
okres odznaczał się nie tylko zaangażowaniem, ale i 
niezwykłą wiernością Kościołowi katolickiemu. W 
opiniach tych, którzy znali go osobiście utrwalił się jako 
człowiek świątobliwy, niezwykłej dobroci, pracowitości i 
prawości, do końca wierny świadek Chrystusa. Pomimo 
licznych i bolesnych doświadczeń pozostał wierny 
ideałom, zaangażowany w dzieło ewangelizacji oraz 
oddany drugiemu człowiekowi. Ojciec Św. Pius XII  
napisał o nim: Zachował wiarę, nadzieję, naśladował 
Boskiego Pasterza, który dokonywał zbawczego dzieła 
nauczając, cierpiąc i w ten sposób wykupił i odkupił ród 
ludzki.420 Zadaniem współczesnego pokolenia jest 
zadbanie o to, aby świadectwo heroicznej miłości i 
wierności  zostało odkryte i zachowane w pamięci 
Kościoła.  

                                                        
420 Pius XII, Pismo do Ks. Bpa Szelążka, 5.IX.1946, ArST sygn. E 
IV/a, s. 1. 
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Eucharystyczną, MDŁ 3(1928) nr 2, s. 71-73. 
- Zarządzenie w sprawie przygotowań na pierwsze Święto 
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- Pismo do społeczeństwa katolickiego w Łucku, Łuck, dn. 
14.I.1930, ŻK 4(1930) nr 3, s. 1. 

- List pasterski z wezwaniem do modlitwy na intencję osiągnięcia 
jedności przy wyborach do Sejmu i Senatu w r. 1930, Łuck, 
3.X.1930. MDŁ 5(1930) nr 10, s. 375-380. 

- List pasterski do nauczycieli szkół powszechnych, Łuck 1930, 
MDŁ 5(1930) nr 11, s. 410 - 418. 

- Odezwa o Akcji Katolickiej, MDŁ 6(1931) nr 2, s. 50 - 55. 
- Polecenie Krucjaty Eucharystycznej, MDŁ 6(1931) nr 2, s. 71-

72. 
- List do Ks. T. Skalskiego, MDŁ 9(1934) nr 1, s. 9-11. 
- Pismo w sprawie budowy domów katolickich, Łuck, 

27.XII.1934. 
- List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 1935. 
- Statut Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Łucku, Łuck, 

1935. 
- Kazanie wygłoszone na Kongresie Eucharystycznym w 

Pułtusku 2.VI.1936, MPP 31(1936) nr 9, s. 412-415. 
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- Zarządzenie o pomoc zimową dla bezrobotnych, Łuck, 
21.XI.1936, MDŁ 11(1936) nr 11, s. 315-316. 

- List pasterski do młodzieży, Sursum Corda, Łuck 1938. 
- Pismo w sprawie zbiórki na rzecz niewidomych, MDŁ 14(1939) 

nr 1, s. 25-28. 
- Pismo do prezydium XII Zjazdu Delegowanych K.S.M.M 

diecezji łuckiej, MDŁ 14(1939) nr 6, s. 333-334. 
- Podziękowanie, MDŁ 14(1939) nr 8, s. 439-440. 
- Przemówienie na bankiecie na cześć ks. prał. L. Szumana z 

okazji 50-letniego Jego Jubileuszu, MDŁ 14(1939) nr 5, s. 
293-295.  

- Cierpienie skarbem chrześcijanina, Caritas 3(1947) nr 1, s. 2-5. 
- Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w Polsce w 

okresie przedkonkordatowym, Toruń 1947. 
- List do Piusa XII, Kielce, dn. 26.V.1946, w ADS, cz. druga 

1942-1945, Watykan 1967, s. 605. 
- Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979. 
- List biskupa Szelążka do ks. Stanisława Figielskiego z 

17.IX.1946, w: W. M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek , 
biskup Łucki w 45 rocznicę śmierci (1950-1995), SPł 24(1996), 
s. 191-193.  

 
B. Nie wydane drukiem, z określoną datą  

- układ chronologiczny – ArST 
 
- O grzechu powszednim, Płock, kaz. rps z dn. 14.XI.1888, sygn. 

E/II-f. 
- Niepokalane Poczęcie NMP, Płock, kaz. rps z dn. 6.XII.1888, 

sygn. E/II-f. 
- Wniebowstąpienie Pańskie, Płock, kaz. rps z dn. 22.V.1889, 

sygn. E/II-f. 
- O Najświętszej uczcie, kaz. rps z dn. 3.XII.1893, sygn. E/II-f. 
- List do M. Wizytatorki, Płock, 12 października 1909, sygn. 

E/IV-g. 
- List do s. Augustyny Sikorskiej, Płock, 5 stycznia 1911, E/IV-g. 
- List do M. Wizytatorki, Płock, 5 września 1915, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Wizytatorki, Płock, 3 sierpnia 1916, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, (1924), sygn. E/IV-

g. 
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- List do Ks. Biskupa z Lisieux, Rzym, 30.VI.1924, sygn. E/IV-g, 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3.IX.1924, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki, Warszawa, 30 IX 1924, sygn. E/IV-g, s. 

1. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 16.X.1924, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki, Warszawa, 5 IV 1925, sygn. E/IV-g, s. 1. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Rzym, 17 V 1925, sygn. E/IV-

g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 17.VIII.1925, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 21 XII 1925, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 27 I 1927, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 28 VI 1927, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Biarritz, 31. X. 1927, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, 3 XI 1927, sygn. 

E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki, XII 1927, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, 20.I.1928, sygn. E/IV-g. 
- Królestwo Boże, Łuck, kaz. rps z dn. 8.IV.1928, sygn. E/II-f. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 25.IV.1928, sygn. E/IV-

g. 
- Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Łuck, 22.V.1928, ArST sygn. 

E/II-b. 
- Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Łuck, 24.V.1928, ArST sygn. 

E/II-b. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 10.X.1928, sygn. E/IV-g. 
- Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Łuck, 16.XI.1928, ArST 

sygn. E/II-b. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Warszawa, XII.1928, sygn. 

E/IV-g.  
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 2.IV.1929, sygn. E/IV-g. 
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- Pismo do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Łuck, 9.VII.1929, AAN sygn. MWRiOP 402, s. 
324. 

- Do Sióstr Nazaretanek, Rzym, kaz. rps z dn. 11.XI.1929, sygn. 
E/II-f. 

- Pismo do Ks. Prymasa A. Hlonda, Łuck, 17.I.1930, sygn. E/II-
b.. 

- List do Haliny Jander, Łuck, dn. 22.I.1930, sygn. E/IV-g/2. 
- List do F. Potockiego, Dyrektora Departamentu Wyznań, Łuck, 

25.I.1930, AAN. 
- List do Haliny Jander, Łuck, dn. 1.II.1930, sygn. E/IV-g/2. 
- List do M. Agnieszki, Łuck, dn. 7.XII 1930, sygn. E/IV-g. 
- Konferencja do sióstr, San Remo, dn. 1.V.1931, sygn. E/II-f. 
- List do Haliny Jander, Warszawa, dn. 29.XI.1931, sygn. E/IV-

g/2. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 6.I. 1932, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki, Warszawa, 26. IV. 1932, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki, 29 I 1933, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki, Łuck, 4 I 1934, sygn. E/IV-g. 
- List do Haliny Jander, Łuck, dn. 28.III.1934, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 3.V.1934, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Paryż, 14 .X. 1934, sygn. E/IV-

g. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 27. X.1934, sygn. E/IV-

g. 
- List do inż. Kozińskiego, 23 XI 1934, sygn. E/VII – b/1, s. 1. 
- List do M. Agnieszki, Łuck, 10.II.1935, sygn. E/IV-g. 
- List do Haliny Jander, Rabka Zdrój, dn. 28.VI.1935, sygn. E/IV-

g. 
- List do Haliny Jander, Łuck, dn. 31.XII.1935, sygn. E/IV-g. 
- Pismo do ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, Łuck, 20.I.1936, sygn. E/III-a. 
- List do Marii Kubasiewicz, Łuck, 27.III.1936 , sygn. E/IV-g/1. 
- Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, Łuck, dn. 1.VIII.1936, sygn. E/IV-f. 
- List do Marii Kubasiewicz, dn. 18.IX.1936, sygn. E/IV-f. 
- List do M. Agnieszki od Jezusa, Łuck, 7.X. 1936, sygn. E/IV-g. 
- List do Marii Kubasiewicz, Łuck, 7.X.1936, sygn. E/IV-f. 
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- Pismo do Ks. Bpa E. Passetto w sprawie Kongregacji Sióstr św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck, 7. X.1936, sygn. E/IV-f. 

- List do Marii Kubasiewicz, 17.XI.1936, sygn. E/IV-f, 
- List do M. Agnieszki, Łuck 16.I.1937, sygn. E/IV-g. 
- List do M. Kubasiewicz, Rabka Zdrój, 3.II.1937, E/IV-f. 
- List do Haliny Jander, Łuck, 26.V.1937, sygn. E/IV-f. 
- List do Haliny Jander, Łuck, 22.VI.1937, sygn. E/IV-f. 
- Korespondencja Kard. A. Hlonda z prof. UP Tadeuszem 

Chrząszczem w sprawie nagrody im. prof. T. Chrząszcza 1935-
1937. Excerptum z Acta Hlondiana, t. IV, cz. 11 
Korespondencja Kard. A. Hlonda, zebrał ks. S. Kosiński SDB, 
Ląd nad Wartą, s. 211. 

- List do Heleny Jakimiak, Łuck, 30.V.1939, sygn. E/IV-f. 
- List do M. Agnieszki, Rabka Zdrój 18.VIII.1939, sygn. E/IV-g. 
- List do Proboszcza, 8.VI.1942, E/IV-f. 
- List do Heleny Jakimiak, Łuck, 18.VIII.1942, sygn. E/IV-f. 
- Projekt listu na 60 lecie kapłaństwa, 1943, E/II-c, s. 3. 
- List do ks. Proboszcza, 8.VI.1944, E/IV-f. 
- List do Diecezjan, Kielce, dn. 20.VI.1945, sygn. E/IV-h. 
- List do Ks. J. Szycha, Kielce, 24 czerwca 1946, sygn. E/IV-e. 
- List do Ks. Kardynała A. Hlonda, 10.XI.1946, ArST sygn. E/II-

b. 
- List do papieża Piusa XII, Kielce, dn. 26.V.1946, sygn. E/IV-a. 
- List do Ks. Stanisława Kobyłeckiego, Bierzgłowo Zamek, dn. 

25.VI.1946, sygn. E/IV-f. 
- Szelążek A. P., List do M. Kubasiewicz, 26.VIII.1946, E/IV-f. 
- List do Haliny Jander, Bierzgłowo Zamek, dn. 31.VIII.1946 , 

sygn. E/IV-f. 
- List do Ks. Kardynała A. Hlonda, 10.XI.1946, sygn. E/II-b 
- List do ks. bpa przemyskiego, Bierzgłowo zamek, 4.III.1947, 

sygn. E./IV-c. 
- List do M. Wiktorii Bursiak, Bierzgłowo Zamek, 1.IV.1947, 

kopia E/IV-g. 
- Podziękowanie za życzenia imieninowe, Bierzgłowo Zamek, dn. 

18.VI.1947, sygn. E/IV-h. 
- List do Matki Rafiny Makowskiej, Bierzgłowo Zamek, dn. 

27.VII.1947, sygn. E/IV-g. 
- Święta Teresa od Dzieciątka Jezus a jej mała droga, kaz. rps z 

dn. 8.IX.1947, sygn. E/II-f.  
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- Deszcz róż, rękopis artykułu, Bierzgłowo Zamek, dn. 
27.IX.1947, sygn. E/II-f. 

- List do inż. Szczepana Jeleńskiego, Bierzgłowo Zamek, 
28.XI.1947, sygn. E/IV-h. 

- List do inż. Szczepana Jeleńskiego, Bierzgłowo Zamek, dn. 
15.I.1948 , sygn. E/IV-h. 

- List do Ks. Kard. S. Sapiehy, 29.IV.1948, E/IV-c. 
- List do Antoniego ***, Bierzgłowo Zamek, dn. 20.V.1948, 

sygn. E/IV-h. 
- List do M. Bernardy Nakonowskiej, Bierzgłowo Zamek, dn. 

5.IX.1948, sygn. E/IV-f. 
- List do Ks. Bpa Jana Kowalskiego, Bierzgłowo Zamek, dn. 

4.III.1949, sygn. E/IV-c. 
- List do Heleny Jakimiak, Bierzgłowo Zamek, dn. 17.IV.1949, 

sygn. E/IV-f. 
- List do Janusza Szelążka, Bierzgłowo Zamek, 30.V.1948, 

E/VII-a. 
 
 
 

C. Nie wydane drukiem, bez określonej daty  
układ alfabetyczny - ArST 

 
- Autobiografia, sygn. E/I-a. 
- Bierzmowanie- kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Doskonałość, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Do uczennic ze Szkoły Gospodarstwa Domowego, bmrw, sygn. 

E/IV –h. 
- Drogi Chrystusowe na ziemi, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Kościół a nauka, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Łaska i moc działania, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Modlitwa, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Niebo, kaz. rps, sygn. E/II-g.  
- Oddajemy się Bogu, kaz. rps, sygn. E/II-g.  
- Płatki śnieżne z nieba, zbiór myśli, sygn. E/II-g. 
- Pocieszyciel, wykł. rps 20, sygn. E/II-h. 
- Podziękowania za życzenia, bmrw., ArST sygn. E/IV-h, s. 1. 
- Przemówienie z okazji Ogólnokrajowego Zjazdu Ligi 

Katolickiej, sygn. E/II-e. 
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- Radość wypełnia serca, kaz. rps, sygn. E/II-g.  
- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, kaz. rps, sygn. E/II-

g. 
- Zachowanie się zewnętrzne w kościele, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
- Życie nadnaturalne, kaz. rps, sygn. E/II-g.  
- Źródła radości, kaz. rps, sygn. E/II-g. 
 
II OPRACOWANIA 

 
- Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre 

mondiale, t. 3: Le Saint Siège et la situation religieuse en 
Pologne et dans les Pays Baltes 1939-1945, Città del Vaticano 
1967, nr 605. 

- Akademia Duchowna w Petersburgu, hasło w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 214. 

- ***, Akademia harcerska w Łucku, Wołyń bliżej 6(1999) nr 
2(22), s. 17. 

- Akta Urodzonych Parafii Stoczek od 1862 do 1874, ArPS bs, k. 
95. 

- Akt erekcji Instytutu, MDŁ 8(1933) nr 3, s. 131-132. 
- Akta nominacji, MDŁ 7(1932) nr 11, s. 399-400. 
- Annuario Pontificio per l’anno 1946. 
- A. P., Sufragan diecezji Łuckiej J. E. ks. Bp Stefan 

Walczykiewicz, MPP 23(1928) nr9, s. 266-267. 
- Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego, t. 4. Czasy 

najnowsze 1914-1978, Warszawa 1992. 
- Bar J., Początki Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, Prawo Kanoniczne 22(1979) nr 1-2, s. 65-69. 
- Barmarcin A. [Aleksander Zaremba], Kacerska sekta 

mankietników, jej początek i odstępstwo, Warszawa 1906. 
- Batowski K., Wspomnienia o Ks. Biskupie A. Szelążku, 

Szczytno 24.XI.1985, ArST sygn. E/V-b. 
- Benedykt XV, Bulla prekonizacyjna, 29 lipca 1918 r., ArST 

sygn. E/I-d/1, d/2. 
- Bońkowski S., M. Grzybowski, M. Paciuszkiewicz, T. 

Żebrowski, Arcybiskup Antoni J. Nowowiejski (1858-1941) 
[w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, Warszawa 1969, s. 
368. 
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- Bońkowski S., Dzieje zewnętrzne Seminarium Duchownego 
Niższego w Płocku (1916-1939), RTK 22(1975), z. 4, s. 79-87. 

- Bukowiński W., Taki człowiek. Wspomnienia z więzienia o Ks. 
Biskupie A. Szelążku, Krynica Zdrój, X.1969, ZCz 5(1990) nr 
18, s. 241-251. 

- Bukowiński W., Wspomnienia z Kazachstanu, Rzym 1981. 
- Bulla Vixdum Poloniae unitas, [w:] S. Łukomski, Konkordat 

zawarty dnia 10 lutego 1925 roku pomiędzy Stolicą apostolską i 
Rzeczpospolitą Polską, Łomża 1934. 

- Byszewska A., W hołdzie J. E. Ks. Bp A. Szelążkowi, ŻK 
9(1938) nr 37, s. 588. 

- [C.], W dniu 10-lecia Ingresu Ks. Bpa A. P. Szelążka, ŻK 
7(1936) nr 8, s. 10. 

- Catalogus ecclesiarum 1903-1925. 
- Chmielewski A., Nasz Pasterz, MDŁ 10(1935) nr 12, s. 313-

322. 
- Chudzyński M., Dzieje miasta w latach 1865-1918, [w:] dzieje 

Płocka, red. A. Gieysztor, Płock 1973. 
- Czynności J. E. Pasterza diecezji łuckiej, MDŁ 14(1939) nr 3, s. 

169-170. 
- Dąbkowski H., L. Krejcza, Biskup dr A. P. Szelążek i Jego 

Łucka Diecezja, Kraków - Warszawa 1994. 
- Dekret powołujący Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w 

Łucku z 22 lutego 1931 r., MDŁ 7(1932) nr 4, s. 185-186. 
- Dębowska M., Organizacja Kurii Biskupiej w Łucku. Studium 

kancelaryjno-wrchiwoznawcze, ABMK 71(1999), s. 389-397. 
- Dobraczyńska Eleonora, Odpis aktu urodzenia, nr 35/1844, 

mpsArPw bs. 
- Dorawa Salomea Agnieszka, Wspomnienia o Ks. Bp. A. P. 

Szelążku, Jabłonowo Pomorskie, 7.IV.2000, ArST sygn. E/IV-c. 
- Dział Rękopisów, Zbiory rękopisów ks. B. Ussasa. Archiwum 

ks. Konstantego Budkiewicza, proboszcza kościoła św. 
Katarzyny w Piotrogradzie, dziekana piotrogrodzkiego, BKUL 
sygn. 787, kol. 161 (list ks. Antoniego Około-Kułaka, 31 
sierpnia 1922). 

- Elenchus ... pro Anno Domini 1926. 
- Elenchus ... pro Anno Domini 1938. 
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- Fajęcki A., Biskupi z naszej Almy (Katalog biskupów spośród 
byłych wychowanków Rz.-katol. Akademii w Petersburgu od 
1842-1918, MKW 27(1938) z. 2, s. 91-105. 

- Fajęcki A., Szelążek Adolf, w: PEK, suplement, t. 1-44, 
Warszawa 1904-1916, s. LXVIII-LXIX. 

- S. Franciszkanki, Kronika, kopia ArST E/IV-c. 
- Gajewski S., Diecezja płocka w latach 1864-1914, Studia 

Płockie 3 (1975), s. 109-332. 
- Gajewski S., Społeczna działalność duchowieństwa w 

Królestwie Polskim 1905-1914, Lublin 1990. 
- ***, Grypa w Łucku, Wołyń Bliżej 5(1998) nr 4(20), s. 66. 
- Góralski W., Skład osobowy kapituły płockiej w okresie rządów 

diecezją arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, [w:] 
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski /1908-1941/. W 
pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci, red. A. Suski, W. 
Góralski, T. Żebrowski, Płock 1991. 

- Góralski W., Szelążek Adolf, Polscy kanoniści (wiek XIX i XX) 
red. J. R. Bar, cz. 2, Warszawa 1981, s. 201-202. 

- Grabski S., Jak zawierałem konkordat ze Stolicą Apostolską, 
Tygodnik Powszechny 25(1971) nr 22, s. 4-5. 

- Grzybowski M., Stan diecezji płockiej na podstawie relacji „ad 
limina” bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 1910, SP 
7(1979), s. 215. 

- Grzybowski M., Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki. W 45 
rocznicę śmierci (1950-1995), StPł, (1996) nr 24, s. 187-193. 

- Gumkowska I., Droga dziecięctwa duchowego w życiu i 
apostolstwie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, praca dyplomowa, Prymasowskie Studium Życia 
Wewnętrznego, Warszawa 1989. 

- Gumkowska Sabina, Montaż słowno-muzyczny z okazji 
uroczystej Mszy dziękczynnej za papieskie zatwierdzenie 
Zgromadzenia oraz profesji wieczystej sióstr, Podkowa Leśna 
1993, ArST sygn. B/VII-c. 

- Hipsz W., Wspomnienia o Ks. Biskupie A. P. Szelążku, 1985, 
ArST sygn. E/V-b. 

- Hlond A. Ks. Kard., Pismo do Ks. Bpa A. P. Szelążka, Poznań 
1948, ArST sygn. E/II-b, s. 1. 

- Honorowe obywatelstwo m. Łucka dla J. E. Ks. Bpa Dr. Adolfa 
Szelążka, ŻK 9(1938) nr 37, s. 588-589. 
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- Hospes [A. J. Nowowiejski], Konferencje Episkopatu Prowincji 
warszawskiej 1906 –1918. Kartka z dziejów Kościoła Polskiego, 
AK 13 (1927) t. 20, z. 7, s. 115, 124. 

- ***, Imieniny Ks. Biskupa, MDŁ 3(1928) nr 7, s. 326. 
- Janowska Augustyna, List do s. Beniaminy, Szamotuły, 

11.VIII.2000, ArST E/V-c, s. 1 . 
- Janusz J., Nota biograficzna o Ks. Bp A. Szelążku, w: Moralne 

odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 202-205. 
- Kacprzycki F., Seminarium Płockie, s. 228-229. 
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