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Bardzo serdecznie witam wspólnote Wyzszego Seminarium Duchownego Matropolii Warmiñskiej
"Hosianum" z Olsztyna: alumnów, wychowawców wraz z Ksiedzem Rektorem, pracowników
swieckich, a takze czlonków Stowarzyszenia Przyjaciól Seminarium. Z wdziecznoœcia
wspominam chwile, kiedy w roku 1991, zatrzymujac sie na mym pielgrzymim szlaku w Olsztynie,
mialem mozliwoœæ odwiedzic wasza wspólnote. Ciesze sie, ze dzis moge goscic was u siebie.

Przybyliœcie do Rzymu w Roku Jubileuszowym, aby u grobów apostolów Piotra i Pawla prosic o
laski i blogoslawienstwo na czas obecny i na przyszlosc. W perspektywie nowego tysiaclecia ta
jubileuszowa modlitwa jest szczególnie aktualna i potrzebna. Wiek dwudziesty przyniósl ze soba
wiele przemian w róznych dziedzinach zycia. Szybki rozwój nauki, techniki, medycyny, kultury,
mysli spolecznej i politycznej czy wreszcie srodków przekazu nie pozostaje bez wplywu na zycie
duchowe poszczególnych osób, rodzin i calych narodów. Mozna sie spodziewac, ze i w
nadchodzacym tysiacleciu podobne przemiany w rzeczywistosci tego swiata beda stanowic ródlo
nowych wyzwan dla czlowieka, szczególnie dla czlowieka wierzacego. Aby stawic im czolo, wierni
musza znalec solidne oparcie w kaplanach dobrze przygotowanych do swej poslugi. Dlatego rola
seminarium, jako wspólnoty, która wychowuje przyszlych duszpasterzy, jest dzis szczególnie
wazna. Seminarium musi byc srodowiskiem ludzi glebokiej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej
milosci; ludzi otwartych na dzialanie Ducha Swietego, który budzi w uczniach Chrystusa
pragnienie czynnego wlaczenia sie w dzielo przyblizania Królestwa Ojca. Seminarium musi byc
równiez miejscem ksztaltowania kaplanów po ludzku dojrzalych, umiejacych korzystac ze
zdobyczy wspólczesnej kultury i chcacych ja tworzyc. Dzisiejszy czlowiek potrzebuje kaplanów o
szerokich horyzontach w mysleniu i dzialaniu, chetnych do wychodzenia naprzeciw wszelkim
potrzebom braci.



Seminarium Warminskie cieszy sie dluga tradycja. W tym roku mija 435 lat od powolania przez
Slugê Bozego Kardynala Stanislawa Hozjusza, tego pierwszego na polskiej ziemi Seminarium
Duchownego z siedziba w Braniewie. Trudno objac w kilku zdaniach cala historie instytucji, dzieje
ludzi, którzy ja tworzyli i dzielo kaplanów, którzy z niej wyszli. Niech zatem wystarczy wspomnienie
ks. Wladyslawa Demskiego, którego dane mi bylo wyniesc do chwaly oltarzy posród 108
meczenników. Ten bohaterski kaplan, który wyszedl z waszego Seminarium, oddal swoje zycie za
Prawde, broniac krzyza Chrystusa i wiary chrzescijanskiej. Niech jego swiadectwo bedzie dla was
wszystkich wzorem i umocnieniem na drodze powolania. Modle sie, aby ten posiew krwi
nieustannie wydawal owoce w postaci nowych powolan do kaplanstwa w Archidiecezji
Warminskiej.

Prosze Boga, aby w czasie tej jubileuszowej pielgrzymki obdarzyl was wielorakimi laskami.
Chrystus, Najwyzszy i Wieczny Kaplan, niech was prowadzi w nowe tysiaclecie i niech wam
blogoslawi!
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