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Michalina A l e k s a ,  Sługa Boży arcybiskup Zygmunt Szczę
sny Feliński, metropolita warszawski, Wydawnictwo Archidie
cezji Warszawskiej, Warszawa 1987, ss. 82.

Niewielka objętościowo książka .poświęcana jest życiu i działalności 
Sługi Bożego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego <1822— 
—1895). Jak w ynika z przypisów, jej treść oparta została nie tylko  
na .pamiętnikach metropolity, jego listach i relacjach, ale także ria 
ważnych opracowaniach. Po wykorzystaniu wzmiankowanych źródeł' po
wstała interesująca synteza, iktóra przybliżyła nam zarówino czasy, jak 
i osobę Felińskiego. Arcybiskup Szczęsny urodził się na ziemi wołyń
skiej, która 'związania była z Polską przez wiele w ieków i przeżyła smu
tny los w czasie rozbiorów. Żył więc w  okresie niewoli narodowej, 
sipełniał ważne ,posłannictwo jako kaitolik, Polak i metropolita — w y
gnaniec. Sługa Boży wykorzystał w  pełni swoje życie dla uświęcenia 
siebie i innych. Szedł niełatwą drogą, jak wielu świętych, spotykał 
się z dezaprobatą niektórych osób, odnotowany jednak został w  historia 
jafco człowiek odważny, kierujący się prawdą, autentyczny Polak, gor
liw y patriota i wierny sługa Kościoła.

Wzory z przeszłości są dla współczesnego człowieka również poucze
niem i zachętą. Taki też w a ta  posiada studium Michaliny Aleksy o 
wymienionym wyżej arcybiskupie warszawskim. Autorka dla przejrzy
stości narracji podzieliła treść na 31 sensownych fragmentów tema
tycznych, które w  sumie tworzą ziwarttą całość, a jednocześnie nie nużą 
czytelnika i zachęcają do kontynuowania refleksji. Życiorys Sługi Bo
żego, jego rad-zina:, studia, laita kapłańskie, posługa arcybiskupia w  
Warszawie, zesłanie iifcd. przedstawione zostały w  kontekście oiesrpień 
narodowych i czytający nie może pozostać obojętny wobec tak waż
nych spraw, które kształtowały .nasze dzieje. Z perspektywy lat oce
niamy inaczej minione fiaJoty, zjawiska, działalność człowieka. Podcho
dzimy do tych wydarzeń spokojnie, bezstronnie, z uwzględnieniem w ie
lu okoliczności towarzyszących. Dzięki temu .pogłębiamy swoją św ia
domość, stajemy się ludźmi bardziej dojrzałymi religijnie i społecznie.. 
A przez to samo uczymy się, jak mamy postępować, aby uniknąć błę
dów na codzień.

„Książeczka” o Słudze Bożym arcybiskupie Felińskim może uboga
cić zarówno dorosłych jak i młodzież. W wielu bowiem rodzinach pol
skich s,potykamy podobne problemy jak w  rodzinie Szczęsnych. Nieraz 
przeżywają te wspólnoty wielkie doświadczenia, które winny być przyj
mowane z poddaniem się woli Bożej. Wyznawca Chrystusa nie może 
się załamywać ani poddawać trudnościom. Warto pamiętać, że na ka
żdym stanowisku, niezależnie od wieku, zawodu, kłopotów i warun
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ków życiowych, może chrześcijanin osiągnąć śfwdętość i  powinien o nią 
zabiegać przez wlierność Prawdzie i Kościołowi.

Sprawa ta nie może być obojętna dla polskiej młodzieży, kitóra szuka 
ideałów u rówieśników, a nie znajduje ich. Trzeba więc częściej się
gać do (przeszłości, alby uczyć sdę prawdy, dobra, umiłowania Kościoła, 
Ojczyzny, znoszenia udręki osobistej i nie zaipoimiinainia o tym, co naj
ważniejsze w  życiu. Przykładem dla nas pod tym  względem może być 
Sługa Boży arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Do przeczytania 
książki zachęcałbym P. T. Czytelników.
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