
Dla chcącego nic trudnego. 

Do Miłosza w odwiedziny przyjechał jego starszy brat Adam , który jest klerykiem w  seminarium w 

Katowicach.  Wszyscy w rodzinie wiedzieli już dawno że Adam będzie chciał zostać księdzem więc 

kiedy przed maturą podjął decyzje o wstąpieniu do seminarium nikt nie był zaskoczony. Oczywiście nie 

obyło się też bez łez szczęścia ze strony rodziny  

Adam- zawołała Zuzia, która wpadła właśnie z wizytą do Miłosza. Ale po chwili zatrzymała się 

zawstydzona. Hmm może nie powinna teraz mówić do niego  po imieniu ale „proszę księdza” 

Witaj Zuziu- ucieszył się Adam- ale urosłaś, jak tam w szkole? 

Zuska ma zawsze dobre oceny- powiedział Miłosz- wchodząc do pokoju kubkami pełnymi parującej 

herbaty, lepiej opowiedz nam co tam u Ciebie? Jak właściwie wygląda życie w seminarium. 

No dobrze- zawołał Adam i rozsiadł się wygodnie na kanapie-  Wstajemy codziennie rano o godzinie 

5.30, a w niedzielę o 6.30. W tygodniu plan dnia wygląda następująco: dzień rozpoczynamy pobudką, 

kiedy to dzwonnik (którym jest wyznaczony kleryk z pierwszego roku) chodzi z wielkim dzwonem po 

korytarzach i nas budzi. Następnie mamy pół godziny na poranną toaletę oraz przygotowanie się do 

wyjścia do kaplicy. O godzinie 6.00 jesteśmy już wszyscy w kaplicy, gdzie mamy rozmyślanie – jest to 

medytacja nad Słowem Bożym. O 6.30, po półgodzinnym rozmyślaniu jest Msza święta, w której 

wszyscy uczestniczymy wraz z przełożonymi. Po Eucharystii jest śniadanie i punktualnie gdy wybija 

8.00 rozpoczynamy zajęcia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia zazwyczaj 

mamy do 13.00, a o 13.15 musimy wrócić do seminarium, gdzie odbywa się rachunek sumienia i modlitwa 

Anioł Pański. Po posiłku mamy czas wolny do 15.30, chyba, że mamy zajęcia, to wtedy idziemy na 

Wydział. Godzina 15.30 –  w seminarium rozpoczyna się czas studium, czyli czas kiedy każdy kleryk 

obowiązkowo powinien się uczyć. Studium trwa do 16.30, kiedy to następuje półgodzinna przerwa. O 

godzinie 17.00 znów wszyscy wracamy do biurek, aż do godziny 18.00. O 18.15 gromadzimy się 

ponownie w kaplicy na modlitwie brewiarzowej, na nieszporach oraz Aniele Pańskim. Po tej modlitwie 

wszyscy znowu schodzimy na jadalnie gdzie wspólnie jemy kolację. Po posiłku mamy godzinę wolnego do 

20.00. W tym czasie już nie możemy wychodzić na miasto, ewentualnie możemy wyjść na tzw. wyjście 

sportowe, (czyli iść pobiegać, na rower, pograć w piłkę). Z wybiciem  godziny 20.00 w seminarium 

rozpoczyna się tzw. silentium religiosum, czyli czas, w którym wszyscy trwamy w milczeniu, obowiązuje 

wtedy bezwzględna cisza. Ten czas jest po to, aby  już się przygotować na spotkanie z Panem Bogiem. 

Czas ten jest  przeznaczony na pójście do kaplicy oraz przygotowanie się do spoczynku. Na koniec o 

godzinie 22.00 idziemy spać, gasimy światła. 

Ojej- to musi być ciężkie takie życie w seminarium- zasępiła się Zuzia 

Dlaczego?- zdziwił się Adam- wiecie przecież że jestem tam ponieważ tak zdecydował Pan Bóg. Powołał 

mnie do tego, chciał żebym został księdzem i prowadził jego owieczki w Kościele.  A wiecie, z Panem 

Bogiem to dla chcącego nic trudnego 

 


