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1990

29/30 IX – przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego podczas nocne-
go czuwania na Jasnej Górze modlili się w intencji tegorocznego Synodu Bisku-
pów w Rzymie poświęconemu formacji kapłańskiej. W czuwaniu brali również 
udział klerycy z franciszkańskiego Seminarium w Łagiewnikach. Podobne spo-
tkanie modlitewne odbyło się 15/16 X.

13 X – uroczysta inauguracja roku akademickiego 1990/91 dla Wyższego Semina-
rium Duchownego, Łódzkiego Ośrodka Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie oraz Instytutu Teologicznego w Łodzi. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
wszystkich wyższych uczelni miasta Łodzi. Na program inauguracji złożyły się:
– Uroczysta msza święta w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp dr 

Władysław Ziółek, ordynariusz łódzki, homilię wygłosił wykładowca ATK w 
Warszawie ks. doc. dr hab. Antoni Lewek.

– W auli Seminarium Duchownego wykład inauguracyjny ks. prof. dr hab. Lecha 
Stachowiaka, pracownika naukowego KUL i profesora WSD w Łodzi, zatytu-
łowany: „Początki nauki o królewskiej godności Jahwe w Starym Testamen-
cie”. Odczyt został poprzedzony przemówieniem powitalnym Rektora WSD w 
Łodzi, bpa dra Adama Lepy.

– Immatrykulacja nowych słuchaczy uczelni katolickich. – Słowo kończące Bi-
skupa Ordynariusza.

16. XI – spotkanie społeczności seminaryjnej z dziennikarzem Jerzym Klechtą – 
byłym redaktorem czasopisma ,,Radar” oraz prowadzącym popularny program 
telewizyjny „Bliżej świata”. Podczas spotkania poruszano problemy telewizji „od 
kuchni” oraz specyfiki środowiska dziennikarskiego w Polsce.
19 XI – Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim, który podzielił się z klery-
kami oraz przybyłymi profesorami i gośćmi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
tematu: ,,Kapłan i kultura”. Reżyser odpowiadał na liczne pytania, dotyczące te-
matyki religijnej w polskim filmie w nawiązaniu do swojego obrazu o św. Maksy-
milianie Kolbe pt. Życie za życie.

24 XI– w związku z rocznicą pielgrzymki WSD w Łodzi do sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie, wspólnota seminaryjna udała się 
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do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Łodzi–Bałuty, w którym znajduje się 
jedna z najstarszych kopii ostrobramskiego obrazu.

8 XII – uroczysta akademia z racji 25. rocznicy zakończenia prac Soboru Wa-
tykańskiego II. Odczyt pt. ,,O Soborze Watykańskim II z perspektywy 25. lat 
posoborowych” wygłosił bp prof. Bohdan Bejze – uczestnik soborowych obrad.

9 XII– zakończenie obchodów Jubileuszu Diecezji Łódzkiej 1920–1990
– Procesjonalne przejście Prymasa Józefa Glempa i Nuncjusza Apostolskiego w 

Polsce, Józefa Kowalczyka, z gmachu Kurii Biskupiej do bazyliki katedralnej,
– Przemówienie powitalne wygłosił ordynariusz łódzki, bp dr Władysław Ziółek,
– Msza święta pontyfikalna, której przewodniczył abp Józef Kowalczyk. Kazanie 

wygłosił kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Dostojni goście spożyli obiad w 
refektarzu seminaryjnym.

13 XII – gościem wspólnoty WSD w Łodzi był abp Janusz Bolonek obecnie Nun-
cjusz Apostolski na Wybrzeżu Kości Słoniowej – dawniej wychowanek łódzkiego 
Seminarium. Arcybiskup podzielił się swoimi wrażeniami z pracy na kontynencie 
afrykańskim, przedstawiając problemy działalności duszpasterskiej na tym egzo-
tycznym terenie.

14 XII – zwiedzanie Wystawy Sztuki Sakralnej Diecezji Łódzkiej w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy powsta-
nia Kościoła łódzkiego. Ekspozycja zawierała dzieła sztuki znajdujące się na co 
dzień w najstarszych kościołach na terenie diecezji.

15 XII – ,,Popołudnie otwartych drzwi” – semestralne spotkanie przeznaczone 
dla maturzystów i wszystkich, którzy pragną się zastanowi nad sprawą swojego 
powołania. W tym czasie jest możliwość rozmowy z klerykami i przełożonymi 
Seminarium, wspólnej modlitwy oraz obejrzenia filmu religijnego i zwiedzenia 
gmachu seminaryjnego.

22 XII – coroczny wieczór wigilijny w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Łodzi z udziałem Ordynariusza i Biskupów Pomocniczych, Wykładowców, Sióstr 
Zakonnych, Wspólnoty Kleryckiej i Pracowników świeckich.

28 XII – w liturgiczne święto Świętych Młodzianków, na zaproszenie Rektora 
bpa Adama Lepy, przybyli do WSD łódzcy dziennikarze na konferencję prasową 
na temat: ,,Rodzina łódzka w zagrożeniu”. Szczególnie dużo uwagi poświęcono 
sprawie ochrony życia poczętego. Konferencja została zorganizowana z inicja-
tywy lekarza wojewódzkiego, dra Jacka Danowskiego. Na pytania dziennikarzy 
odpowiadali: prof. Włodzimierz Fijałkowski, mec. Maria Sawicka, ks. dr Tadeusz 
Sikorski i ks. Stanisław Kaniewski.
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1991

7 I – w Sali Posiedzeń Senatu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się doroczne se-
minarium naukowe zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i Akade-
mię Teologii Katolickiej w Warszawie. Tematem seminarium było zagadnienie 
tolerancji rozważanej z punktu widzenia etyki. Referaty wygłosiły: dr E. Podrez 
(ATK) i prof. dr I. Lazari-Pawłowska. Spotkanie kontynuowane było w gmachu 
WSD w Łodzi, gdzie profesorowie zaprzyjaźnionych uczelni uczestniczyli we 
wspólnej kolacji.

24 I – ks. Andrzej Szpak SDB, znany w Polsce duszpasterz narkomanów spotkał 
się z przełożonymi i alumnami. Prelegent mówił o sposobach pracy wśród swoich 
podopiecznych z terenu Warszawy. Dużo uwagi poświęcił też chorym na AIDS 
i o zadaniach Kościoła wobec nich. Uczestnicy przeprowadzili długą i bardzo 
interesującą dyskusję.

25 I – zakończenie pierwszego semestru nauki.

26 I – z okazji liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu zorganizowano 
uroczystą akademię ku czci Doktora Anielskiego. Po wprowadzeniu przez Rek-
tora bpa Adama Lepę, wykład zatytułowany ,,Dwie wizje f1lozofii europejskiej” 
wygłosił o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP z KUL. Po akademii można 
było nabyć najnowszą pozycję Ojca Profesora pt. Suwerenność ... czyja? wydaną 
przez Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie i uzyskać dedykację od Autora.

21 II – prelekcję wygłosił ks. prałat Zdzisław Peszkowski, naczelny kapelan 
Harcerstwa Polskiego na Wychodźstwie. Z dużym zaangażowaniem emocjonal-
nym mówił o sowieckim obozie koncentracyjnym w Kozielsku, gdzie przebywał 
z przeznaczeniem na śmierć. Poinformował o aktualnych pracach Polaków nad 
zdobywaniem dalszych danych o ludobójstwie NKWD.

26 III – Biskup Rektor dokonał poświęcenia pracowni komputerowej oraz ,,Klu-
biku” przygotowanego własnymi siłami alumnów. W ,,Klubiku” przewiduje się 
m.in. organizowanie spotkań alumnów z twórcami kultury.

6 IV – Seminarium odwiedził Bobbie J. Cavnar, słynny współtwórca ruchu 
,,Ewangelizacja – 2000” i przewodniczący The Catholic Charismatic Services of 
Dallas (Texas, USA). Podczas spotkania mówił m.in. o swojej długiej drodze do 
Chrystusa – poprzez służbę w lotnictwie wojskowym i interesy finansowe – oraz 
o działalności założonych przez siebie instytucji.

14 IV – Koło Historyczne działające w WSD zorganizowało wyjazd do Warszawy. 
W programie było m.in. zwiedzanie Galerii Porczyńskich i Zamku Królewskiego.
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15 IV – z racji przypadającej w tym roku 100. rocznicy ukazania się encykliki 
Rerum novarum Leona XIII, odbyła się uroczysta sesja. Wzięli z niej udział: ks. 
prof. dr hab. Janusz Mariański (Odnowa moralna podstawą ładu społecznego) 
oraz ks. dr Waldemar Kulbat (Aktualność encykliki „Rerum novarum”). Po refe-
ratach odbyła się dyskusja zakończona przemówieniem bpa Władysława Ziółka.

21 IV – w ramach Przeglądu Piosenki Kleryckiej, wystąpiła gościnnie w auli 
WSD Izabela Nawe-Spychalska, solistka Opery Berlińskiej. Recital artystki obej-
mował przede wszystkim utwory religijne.

Kwiecień – nakładem Diecezjalnego Wydawnictwa Łódzkiego ukazała się pra-
ca zbiorowa pod redakcją bpa Adama Lepy pt.: Dziś i jutro parafii. Są to studia 
poświęcone problematyce wspólnoty parafialnej z punktu widzenia pedagogiki 
chrześcijańskiej, prawa kanonicznego, teologii dogmatycznej i teologii moralnej. 
Autorami są absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, obecnie 
jego wykładowcy. Praca ta jest wspólnym darem złożonym Kościołowi łódzkie-
mu w 70–lecie jego istnienia.

22 V – Uniwersytet Łódzki i Wyższe Seminarium Duchowne zorganizowali se-
minarium nt.: „Całun Turyński w świetle badań naukowych”. Poruszana pro-
blematyka dotyczyła historii, kierunków badawczych oraz oceny najnowszych 
badań Całunu. Sekretarzem Naukowym Seminarium był doc. dr hab. Tomisław 
Domański.

30 V – Diecezjalne Święto Eucharystii. Uroczystość centralna rozpoczęła się 
procesją eucharystyczną z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej do bazyliki ka-
tedralnej. Następnie przy ołtarzu polowym celebrowana była msza święta, której 
przewodniczył i homilię wygłosił bp polowy Leszek Sławoj Głódź.
Wspólna agapa odbyła się w refektarzu seminaryjnym.

21–23 VI – po raz pierwszy w historii Kościoła łódzkiego odbyła się w gmachu 
Seminarium Duchownego 248. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski z udzia-
łem biskupów reprezentujących 27 diecezji Polski. 22 czerwca w godzinach wie-
czornych księża biskupi uda1i się do różnych parafii diecezji z posługą pasterską. 
Następnego dnia członkowie Episkopatu Polski wzięli udział w uroczystościach 
dziękczynnych w Łagiewnikach za beatyfikację o. Rafała Chylińskiego. Uroczy-
stościom przewodniczył kard. Franciszek Macharski metropolita krakowski, ka-
zanie wygłosił kard. Józef Glemp Prymas Polski.

24 VI – w sali audio-wizualnej Seminarium Duchownego została zwołana Kon-
ferencja Redaktorów Naczelnych Prasy Katolickiej. Spotkaniu przewodniczył bp 
Adam Lepa, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społeczne-
go Przekazu. Poruszano sprawy związane:
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– ze stanem prac nad ustawą o prawnej ochronie dziecka poczętego,
– z nieuczciwymi atakami na Kościół w mediach masowych,
– z posłannictwem i zadaniami dziennikarzy katolickich w tworzeniu nowego 

ładu informacyjnego.
Ukonstytuował się zespół założycielski Katolickiego Stowarzyszenia Dzien-

nikarzy.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

30 X – po krótkiej chorobie zmarł w szpitalu ks. dr Tadeusz Grzegołowski, długo-
letni wykładowca historii filozofii i wychowawca wielu pokoleń alumnów łódz-
kiego Seminarium Duchownego. Msza święta pogrzebowa, w której wzięła udział 
cała wspólnota seminaryjna, celebrowana była w kościele parafialnym pw. św. 
Anny w Łodzi, gdzie zmarły był długoletnim proboszczem.

10 IV – na cmentarzu św. Franciszka w Łodzi odbył się pogrzeb mgr Władysława 
Stuczyńskiego, byłego długoletniego wykładowcy chorału gregoriańskiego w na-
szym Seminarium i dyrygenta chóru alumnów, znanego kompozytora.

oprac. ks. Andrzej Perzyński


